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فهذا شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين للعلمة عبد الرحمن السعدي رحمه ال ،

قمت بشرحه في مدينة رفحاء ضمن الدورة العلمية الولى التي أقامها مكتب الدعوة والرشاد برفحاء .

أسال ال العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع ، والعلم الصالح

أخوكم
سليمان بن محمد اللهيميد

 رفحاء–السعودية 
 مجلة رياض المتقين–الموقع على النترنت 

www.almotaqeen.net

بسم ال الرحمن الرحيم
مقدمة :

النائز : جع جنازة بالفتح والكسر ، وهو اليت ، وقيل : الMنازة بفتح اليم للميت ، وبكسرها للنعش وعليه اليت 
، وذكر النائز ف آخر كتاب ( الصلة ) لن الصلة على اليت أهم ما يفعل به ، وانفع ما يكون له ، لن فائدتــا أخرويــة

وهي الدعاء له والشفاعة ، لعل ال تعال أن يرحه ويتجاوز عنه ، وإل فحقه أن يذكر بي الوصايا والفرائض .
 يســن الكثــار مــن ذكــر الــوت ، لــديث أب هريــرة . قــال : قــال رســول ال ) واqــرrث sكMأ  Mر وsتr ـــهMذrكsــ : اMلsمMـــ rاتtـــذtللMا rمrاذ(  qاهMوMر

  Mانtب rح qنsاب qهMحtحMصMو , yيrائMسtالنMو ,yيrذrمsرzلتـMا
أي لذات الدنيا .اللذات ] بالذال أي قاطع . [ هاذم ] أي ف نفوسكم ، وفيما بينكم .  [ [ أكثروا ] 

. ففي هذا الديث استحباب الكثار من ذكر الوت ، ف نفس النسان ، وفيما بينه وبي الناس
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 ف أمر النب: بالكثار من ذكر الوت فوائد 
 : Tأنــه يرقـــق القلـــب ، ولـــذلك قــال أول( كنـــت نيتكــم عـــن زيــارة القبــور فزوروهــا فإنــا تـــذكر الخــرة ) وف روايــة : ( وتــرق : 

القلب وتدمع العي ) .
 : Tأنه يزهد ف هذه الدنيا الفانية ويهون مصائبها .ثانيا

كما قال السن : ( من أكثر من ذكر الوت هانت عليه مصائب الدنيا ) .
 : Tيرغب ف الخرة ويث على الجتهاد إليها .ثالثا

ربه وشدة مــا نــزل بــه ، فرجــع إل أهلــه Mروي أن السن البصري دخل على مريض يعوده ، فوجده ف سكرات الوت ، فنظر إل ك
بغي اللــون الــذي خــرج بــه مــن عنــدهم ، فقــالوا لــه : الطعــام فلــم يأكــل وقــال : فــوال لقــد رأيــت مصــرعا� ل أزال أعمــل لــه حــت

اللقاء .
 : Tيردع عن فعل العاصي والنكرات .رابعا

 : Tأن ذكره موعظة وعبة .خامسا
 : Tأن الكثار من ذكره استعداد له قبل حلوله بالعمال الصالة .سادسا
 : Tالقناعة بالقليل من الدنيا .سابعا

وقد جاءت أحاديث كثية ف فضل عيادة الريض منها : يسن عيادة الريض
ن ، قــال : يــا( : إنt ال عــزt وجــل يـMقqــولq يـMوsمM القيMامMــة  قــال رســول ال : قــال عــن أب هريــرة .  sــدqعMــم تـMلMفـ qــتsرضMم MمMآد Mــنsــا ابMي zرب

هq ، أمMـا عMلمــتM أنtــك  sــدqعMتـ sــمMلMفـ MضrــرMم �ً MنــاMلqــدي فsبMع tأن MمــتsلMا عMمي ؟ قال : أمMالMالع yبMر Mتsوأن Mكqودqأع MفsيMته لوجـدتن ك sـدqلـو ع
 فلــم تطعمن ، قــال : يـا رب كيـف أطعمــك وأنــت رب العــالي ، قــال : أمـا علمــت أنـه اســتطعمكأطعمتـكعنده ؟ يا ابـن آدم 

رب عبدي فلن فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلــك عنـدي ؟ يـا ابـن آدم استسـقيتك فلــم تســقن ، قــال : يـا 
 وأنـــت رب العـــالي ؟ قـــال : استســـقاك عبـــدي فلن فلـــم تســـقه ، أمـــا علمـــت أنـــك لـــو ســـقيته لـــو جـــدت ذلـــكأســـقيككيـــف 

  رواه مسلمـ . )عندي ؟ 
السلم إذا عـاد أخـاه الســلم ل يــزل ف خqرsفMــةr النـة حــت يرجــع » قيــل : يـا رســول ال ومــا قال : « إن  tعن النب  وعن ثوبان 

نMاها » : أي واجتن Mاها » رواه مسلمـ . « جMن Mالنة ؟ قال : « ج qةMفsرqمن الثمر .نخ 
ما من مسلم يعود مسلما� غدوة إل صــلى عليـه سـبعون ألـف ملــك حـت يسـي ،( يقول  قال : سعت رسول ال   يوعن عل
رواه التمrـــذrي وقـــال : حـــديث) ون ألـــف ملـــك¡ حـــت يصـــبح ، وكـــان لـــه خريـــف ف النـــة ــــية� إل صـــلى عليـــه سبعــــاده عشــــوإن ع

حسن .
 ( من عاد مريضا� ، نادى مناد¡ من السماء : أن طبـت وطـاب مشـاك وتبــوأت مــن النـةوعن أب هريرة . قال : قال رسول ال 

منزل� ) رواه التمذي .
 أن ف ذلــك تــذكيا� للعــائد بنعمـة ال عليـه– أنـه ل يــزال ف خرفـة النـة – : يؤدي حق أخيه السلم منهاولعيادة الريض فوائد : 

 أن فيها جلبا� للمحبة والودة .–ف الصحة 
: وقد اختلف العلماء في حكمها على ثلثة أقوال

 : أنا سنة مؤكدة .القول الول
وهذا قول جهور العلماء .
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للحاديث الكثية الت سبقت ف فضلها .
 : أنا فرض كفاية .القول الثاني

وهذا اختيار ابن القيم رحه ال ، وهذا القول هو الراجح .
ميت  أمرنــــا رســــولq ال (الــــباء بــــن عــــازب¡ رضــــي ال عنهمـــا قــــال  لــــديث بع¡ : «بrعMيـــادMةr الMمرrيــــضr . وMاتzبـــاع الMنـــائز ، وMتشsــــ بrسMـــ

. متفق عليه )العMاطس ، ونصرr الضtعrيف ، وMعMوsن الظلوم، وإفsشاءr السtلم ، وإبرارr القسم 
ريـض ، وMاتبـاعq النـائز ،( قـال  أن رسـول ال   أب هريـرة لــديث و

M
قy الsمqســلrمr عMلMــى الsمqســلrمr خsMـس© ، رMدy السtــلم. وMعrيـادMةq ال  حMـ

 متفق عليه . )وإجابة الدtعوة . وتشميت العاطس
رrيضM ، وMأMطsعrمqوا الMائعM، وفMكyوا العMان قال : قالM رسولq ال  rوعن أب موسى 

M
يq. (العYاني) .  رواه البخاري  )(عqودqوا ال rالس 

، ر التوبة من العاصيtذكqيMوتذكيه بالتوبة ، لنا واجبة على كل حال وتتأكد ف حق الريض ، وهو أحوج إليها من غيه ، فـ
والـــروج مـــن مظـــال العبـــاد بـــرد أمـــوالم وتللهـــم مـــن أعراضـــهم ، لكـــن ل يـــواجهه بـــذلك ابتـــداء ، بـــل يهـــد لكلمـــه بقدمـــة

مناسبة .
تYاك[مa لY إ_لYهY إ_̂ل اYل̂له[ (  النبي قYالY م /  aوYن[وا مbقYل ( dل_م aاه[ م[سYوYر. 

-------------------------
 ) ليســـتدل بـــه علـــى اســـتحباب تلقيلMقzنqـــوا مMوsتMـــاكqمs لM إrلMـــهM إrلt اMللtـــه ) q حـــديث أب ســـعيد ف قـــوله – رحــه ال –ذكـــر الصـــنف 

التضر كلمة التوحيد .
 ] أي مــن حضــرهموتاكم ] التلقي أن يقــول الشــيء ليتبعــه غيه ، فــالعن اذكــروا ل إلــه إل ال ليتبعكــم عليهــا اليــت . [ لقنوا[ 

الوت .
استحباب تلقي اليت عند احتضاره: ل إله إل ال ، وهذا المر ف الديث للستحباب ل للوجوب، حيــث ل ف الديث

يقل أحد من العلماء بالوجوب .
 . ( من كان آخر كلمه ل إله إل ال دخل النة ) : رواه أبو داود الكمة من تلقي اليت الشهادة ، أنه ورد ف الديث

: كيفية التلقين
قال بعض العلماء : 

o. إن كان التضر قوي اليان فإنه يؤمر با ، لديث الباب
رواه أحد عاد رجل� من النصار ، فقال : قل : ل إله إل ال ... ) . ولديث أنس : ( أن رسول ال 

o. وأما إذا كان التضر متأثرا� مضطربا� ، فإنا تذكر عنده
o وأما إذا حضر الؤمن احتضار الكافر ، فإنه يأمره با ، لقوله. ( يا عم ، قل ل إله إل ال )  لعمه 

عدد مرات التلقين: 
يلقن مرة واحدة لصول القصود ، وحت ل يضجره فيقول : ل أقول ، أو يتكلم بغيها ما ل يليق ، لضيق حاله وشدة كربه . 

فإذا قاله مرة واحدة ل تكرر عليه إل أن يتكلم بعده بكلم آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلمه .
 فـــإذا تلقنهـــا التضـــر وقالـــا مـــرة فل تعـــاد عليـــه لئل يضـــجره ، وقـــد كـــره أهـــل العلـــم الكثـــار عليـــه مـــن التلقي” قggال القرطggبي :

.“واللاح عليه إذا هو تلقنها ، أو فqهم عنه ذلك 
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وأجع العلماء على هذا التلقي ، وكرهوا الكثار عليه والوالة ، لئل يضجر بضيق حاله ، وشدة كربه ، فيكره” وقال النووي :
 .“ذلك بقلبه ، ويتكلم با ل يليق

. استحباب الضور عند التضر وتذكيه الشهادة ، وكذلك تذكيه الوصية والتوبة
اختلــف العلمــاء ف حكــم تلقي اليــت بعــد دفنــه ( وهــو أن يقــوم اللقــن عنــد رأســه بعــد تســوية الــتاب عليــه ويقــول : يــا فلن

:اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ل إله إل ال وأن ممدا� عبده ورسوله ... ) على أقوال 
 : أنه مستحب .القول الول

وهذا قول الالكية والشافعية والنابلة .
 : ( إذا مــات أحـد مــن إخـوانكم فسـويتم الــتاب علـى قـبه ، فليقــم أحــدكم علــى رأسلديث أب أمامـة قــال : قــال رســول ال 

قبه ث ليقــل : يـا فلن ، فـإنه يسـمعه ول ييبـه ، ث يقـول: يـا فلن بـن فلنـة ، فـإنه يسـتوي قاعـدا� ، ث يقــول: اذكــر مـا خرجـت
عليــه مــن الــدنيا : شــهادة أن ل إلــه إل ال وأن ممــدا� رســول ال ، وأنــك رضــيت بــال ربــا� وبالســلم دينــا� وممــد نبيــا� ، وبــالقرآن

إماما�  ) رواه الطبان .
  ، وضعفه ابن مفلــح“ليس إسناده بالقائم” : قال ابن الصلح ، “إسناده ضعيف”  :قال النووي هذا الديث ل يصح ، 

 .“ل يصح رفعه ، وضعفه العراقي” : وقال ابن القيمف الفروع ، 
 أنه مكروه وبدعة .القول الثاني :

وهو اختيار ابن القيم .
 ، فلم يثبت من فعله ول من قوله ، فيكون فعله مكروها� غي مشروع .لنه ل يكن من هدي النب 

 : أنه مباح .القول الثالث
وهذا اختيار شيخ السلم ابن تيمية ، ووصف هذا القول بأنه أعدل القوالـ .

ولعـــل مســـتنده أن حــديث التلقي بعـــد الـــدفن ل يثبـــت ، ول يــرد النهــي عنــه ، فيكــون مباحـــا� لـــدخوله ف عمـــوم الـــدعاء بالثبـــات
الأمور به .

والراجح القول الثان ، وأنه بدعة .
 .“ ] يلس يقرأ عند القب ، ول يلقن اليت كما يفعله الناس اليوم ول يكن [ أي النب ” قال ابن القيم : 

تYاك[مa يس ) رYوYاه[ أYب[و دYاو[دY, وYال̂نسYائ_يj .م / وقال  aوYى مYلYؤ[وا عYرagاق )
-------------------------

 حــديث معقــل بــن يســار - الــذي رواه أبــوداود والنســائي ، ليســتدل بــه علــى اســتحباب قــراءة ســورة– رحــه ال –ذكــر الصــنف 
يس عند التضر .

وأعله ابن القطان بالضطراب وبهالة أب عثمـان وأبيـه ، نقــل أبـو بكـر”قال الحافظ في التلخيص : وهذا الديث ضعيف ، 
 .“الدارقطنـ أنه قال: هذا حديث ضعيف السناد، مهول الت، ول يصح ف الباب حديثالعرب عن بن 

أي التظر ، وليس الراد اليت .[ موتاكم ] 
 لكــن كمــا سـبق أن الــديث ،  ليستدل به على استحباب قراءة سورة يــس عنــد التضــر– رحه ال –الديث ذكره الصنف

ضعيف ، وعليه فل يشرع قراءتا عند التضر ، لن الحكام الشرعية ل تثبت بالحاديث الضعيفة .
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الكمة مـن قراءتا عند من استحب ذلك ، لا فيهـا من التوحيد والعـاد والبشـرى بالنة ، كما قال تعال
( يــا ليــت قــومي يعلمــون بــا غفــر ل رب وجعلن مــن الكرمي ) ، وقــوله تعــال  ( إن أصــحاب النــة اليــوم ف شــغل فــاكهون )

فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء ال فيحب ال لقاءها .
م / وتجهيز الميت بغسله_ وتكفينه والصلة عليه وحمله ودفنه : فرض كفاية .

-------------------------
أي : أن هذه المور الربعة التعلقة باليت فرض كفاية ، إذا قام با من يكفي سقط الث عن الباقي .

 وهذا أمر والمر للوجـوب ، لكنـه وجـوب كفــائي ،.متفــق عليــه  )غسلوه باء وسدر ( اف الذي وقصته الناقة  : قوله ودليل غسله
لن القصود أن يصل تغسيله ، ل أن يراد من كل واحد من الخاطبي ذلك .

متفق عليه .)  اغسلنها ثلثا�، أو خسا� أو سبعا�، أو أكثر من ذلك لا ماتت ( ف ابنته زينب  وقال
 ( وكفنوه ف ثوبيه ) متفق عليه . : قوله ودليل تكفينه

 يصلي على الموات باستمرار . فقد كان  : فعله ودليل الصلة عليه
فتغيت  فقال: صلوا علـى صـاحبكم.فذكروا ذلك لرسول ال   توف يوم خيب، (أن رجل� من أصحاب النب  لديث زيد بن خالدو

رواه أبــو لذلك، فقال: إن صاحبكم غل ف سبيل ال، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا� من خرز اليهــود ل يســاوي درهي) وجوه الناس
.داود

 ( قد تqوفM اليوم رجل صال من البش ، فهلمt فصلواـ عليه ) متفق عليه .وقال 
وصلى على الرأة الت رجت .

اتMهq فMــأMقـsبـMرMهq : قــوله تعــال (ودليggل دفنggه  ) فــأكرم ال اليــت بــدفنه ، فلــم يلــق للســباع والطيــور ، ولن ف تركــه هتكــا� لرمتــه ،ثtqــ أMمMــ
وأذى للناس به .

MرsضM كrفMاتا�وقال تعال ( sال rلMعsMن sMلMاتــا� . أMوsمMأMاء� وMي sحMومعن ( كفاتـا� ) أي : ســتا� لـم ف ميــاهم ومـاتم ، يســتتون بـا ف اليـاةأ ( 
ف الدور والقصور ، وف الوت ف القبور ف بطن الرض .

رx تYضggYع[ونYه[ عggYن: ) aوقال النبي  م / gYشYف Yكgg_لYى ذYو g_ك[ سgYت aإ_نYه_, وgaيYا إ_لYهYgم[ونbدgYق]gت dر agي YخYف TةYال_حggYك[ صgYت aإ_نgYة_, فYازYنYجaر_ع[وا ب_ال aسYأ 
 aاب_ك[مYه_ . ) ر_قaيYلYع dقYفĝم[ت

-------------------------
رrعqوا بrالMsنMـازMةr, فMــإrنs تMـكq  حـديث أب هريـرة الـذي أخرجـه البخـاري ومســلم (– رحه ال –ذكر الصنف  ا أMسsـ MهMونـqمzــدMقqر© تـsيـ MخMة� فMrـالMص

 sمqكrـــابMقrر sـــنMع qهMونqـــعMضMت Áر وMى ذMلrـــكM فMشMـــ إذا وضـــعت النـــازة ، واحتملهـــا الرجـــال علـــى ( وجـــاء عنـــد البخـــاري) إrلMيsـــهr, وMإrنs تMـــكq سrـــ
أعنــاقهم فــإن كــانت صــالة قــالت قــدمون قــدمون ، وإن كــانت غي صــالة قــالت يــا ويلهــا أيــن تــذهبون بــا ، يســمع صــوتا كــل

شيء إل النسان لو سعه لصعقـ ) ، ليستدل به على استحباب السراع بالنازة .
 ، ل نعلم فيه خلفا� بي الئمة ” : قال في المغنيالديث دليل على استحباب السراع بالنازة “. 

“واتفق العلماء على استحباب السراع بالنازة إل أن ياف من السراع انفجار اليــت أو تغيه ونــوه فيتــأن ”: وقال النووي 
. ( ذهب ابن حزم إل وجوب السراع للمر بذلك )

اختلف في السراع المستحب: 
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 : الراد السراع بملها إل قبها ، ورجحه القرطب والنووي .قيل
لقوله ( تضعونه عن رقابكم ) .

 : الراد السراع بتجهيزها وغسلها ودفنها ( وهذا القول أعم ) .وقيل
 ( إذا مات أحــدكم فل تبســوه وأســرعواويستدل لذا القول :  با أخرجه الطبانـ بإسناد حسن عن ابن عمر قال : قال النب 

به إل قبه ) .
ولديث ( ل ينبغي ليفة مسلم أن يبقى بي ظهران أهله ) .

. الحكمة من السراع بالميت
: Tاقتداء بالنب أول . 
: Tف تأخيه حرمان له عن الي إن كان من الصالي ففي الديث ( فإن كانت صـالة قالت قدمـون قدمون ) .ثانيا 
: Tأن إكرام اليت دفنه .ثالثا 
 مــن تــأخي دفــن النــازة يومــا� كــامل� أو يــومي خلف الســنة ، بجــة انتظــار– ف هــذا الزمــن –مــا يفعلــه بعــض النــاس 

أقاربه ليشهدوا جنازته .
. ل بأس بالتأخي القليلـ لصلحة تكثي الصلي ، كأن يوت ف الصباح فينتظر به إل الظهر

؟كيفية المشي بالميت 
Tأن يشى به خطوة خطوة .أول : 

فهذا بدعة مكروهة مالفة للسنة ومتضمنة التشبه بأهل الكتاب . [ قاله ابن القيم ] .
Tأن يسرع به إسراعا� كثيا� يشى على النازة أو يشق على الاملي  فهذا ل يوز .ثانيا : 
Tأن يشي به بي السرعة والبطء ، وهذا هو السنة .ثالثا : 

  يــرج بــه الرجــال يملــونه إل القــبة ل يســرعون ول يبطئون بــل عليهــم الســكينةكــان اليــت ف عهــد النــب ” : قال ابن تيمية
 .“ول يرفعون أصواتم ل بقراءة ول بغيها وهذه هي السنة باتفاق السلميـ

يaن_ه_, حŶتى يg[قaضYى عYنaه[   : (م / وقال  Yب_د dةŶلقYم_ن_ م[ع aم[ؤaلYس[ اaفYgن ( jم_ذ_يaرbgلتYاYد[, وYم aحYاه[ أYوYر .
-------------------------

يsنr(أMبr هqرMيـsرMةM  حديث – رحه ال –ذكر الصنف  Mدrة© بMقtلMعqم rنrمsؤqمsلMا qسsفMـ نـ qـهsنMــى عMضsقqيـ tتMح ,rه( qهMن  . رMوMاهq أMحMsـدq, وMاMلتـzرsمrـذrيy وMحMسtـ
 ليستدل به على البادرة بقضاء دين اليت .الدين كل ما ثبت ف الذمة .معلقة بدينه ] يعن روحه ، [ [ نفس المؤمن ]  

بل الورثة إذا ترك اليت مال� ، فمــا يفعلــه بعــض الورثــة مــن تـأخيrالديث دليل على أنه يب البادرة لقضاء دين اليت من ق
السداد ، جناية ف حق اليت ، لن نفسه معلقة حت يسدد عنه .

  ل تفرح با لا من النعيم حت يقضى عنه الدين .   :( معلقة بدينه ) قيلقوله
 ، وذلك لسببين :البادرة لسداد الدين ف الياة

نفس الؤمن معلقة بدينه .  لن
كثيا� من الورثة ل يرصون على سداد دين ميتهم مع أنه ترك مال� .ولن  
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ديثggذا الحggي هggنعاني فggال الصggوهــذا الــديث مــن الــدلئل علــى أنــه ل يــزال اليــت مشــغول� بــدينه بعــد مــوته ، ففيــه” : ق
حـث علــى التخلــص منـه قبــل الــوت ، وأنـه أهــم القــوق ، وإذا كــان هــذا ف الــدين الـأخوذ برضـا صـاحبه ، فكيـف بـا أخــذ

 .“غصبا� ونبا� وسلبا�
. حديث الباب ممول على من مات وترك دينا� وترك مال�
 ( بدينه ) ككفارة عتق رقبة ، أو إطعام ستي مسكينا� ، أو زكــاة ل يؤدهــادين ال :يشمل دين ال ، ودين الدمي ، قوله 

 : ( دين ال أحق بالقضاء ) .، لقوله 
م / والواجب في الكفن : ثوب يستر جميعه ، سوى رأس المحرم ،  ووجه المحرمة .

-------------------------
أي : أن الواجب ف الكفن ثوب واحد يست جيع البدن ، لن به يصل القصود من الست .

. الفضل ف الكفن أن يكون بثلثة أثواب
وهذا مذهب جاهي العلماء .

: لــديث  sتMــالMا ق يM اMللtــهq عMنـsهMــ ةM رMضrـ ا قMمrيــص© وMلM كqفzــنM رMسqــولq اMللtــهr (عMائrشMــ , لMيsــسM فrيهMـ نs كqرsسqـف¡ ثMـةr أMثـsوMاب¡ بrيـض¡ سMـحqولrيtة¡ مrــ MلMــ ثrف 
  مqتـtفMق©ـ عMلMيsهr .)عrمMامMة© 

 إل الفضلـ .ولن ال ل يكن ليختار لنبيه 
. الفضل أن يكون الكفن لونه أبيض لديث عائشة السابق

ولديث ( إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا با موتاكم ) رواه التمذي .
 أي على استحبابه  .“ممع عليه ” : قال النووي

. فإن ضاق الكفن ول يوجد كفن يست جيع البدن ست رأسه وجعل على رجليه حشيشا�
نtا مMــنs مMضMــى لsMــ هMاجMرsنMا مMعM رMسqولr اللtهr (  خMبtابr بsنr الMرMتz قMالM لديث rمMف rهtى اللMلMا عMنqر sجMأ MبMجMوMفـ rهtالل Mه sجMى وrغMتsبMنـ rهtالل rيلrبMس rف

rه ء© يqكMفtنq فrيهr إrلt نrMــرMة© فMكqنtــا إrذMا وMضMــعsنMاهMا عMلMــى رMأsسrــ sىMش qهMل sدMوجqي sمMلMد¡ فـqحqأ MمsوMيـ Mلrتqق . ¡sيMمqع qنsب qبMعsصqم sمqهsنـ rئا� مsيMش rهrر sجMأ sنrم sلqكsأMي
 rهtالل qولqسMر MالMقMفـ . qهqسsأMر MجMرMخ rهsيMل sجrى رMلMا عMاهMنsعMضMا وMذrإMو qهMل sجrر sتMجMرMخ« Mر ذsخrــ rال rــهsيMل sجrى رMلMوا عqلMع sاجMو qهMسsأMى رrلMا يtrا مMوهqعMض » 

دrبـqهMا  sهMيـ MوqهMفـ qهqتMرMMث qهMل sتMعMنـsيـMأ sنMا مtن rمMو .. (
 ] TئاaيYر_ه_ ش aجYأ aم_ن aك[لaأYي aمYى لYضYم aنŶنا م نYgعYتa لYه[ ثYمYرYت[ggه[ [  قال النووي : معناه ل يوسع عليه الدنيا ول يعجل له شيء من جزاء عمله .] فYم_ agيYأ aنŶنا م أي :] وYم_

ا أدركت ونضجت . [  Yه]gب د_ aهYgي Yه[وYgبفتح أوله وسكون الاء أي يقطفها وينيها ، وهذا استعارة لا فتح عليهمـ من الدنيا .] ف

 .“فإن ل يد إل ما يست العورة ستها لنا أهم ف الست بدليل حال الياة” : قال ابن قدامة
 ، اختلفــوا ف عــدد كفــن الــرأة ، فقــال كــثيون :” : قال ابن المنذرذهب بعض العلماء إل أن الرأة تكفن ف خسة أثواب

تكفن ف خسة أثواب ، كذلك قال النخعي والشعب وممد بن سيين وبه قال الوزاعي والشافعي وأحد وإسحاق وأبو ثــور
 .“وأصحاب الرأي

 عنــد وفاتــا ، فكــان أول مــاواســتدلوا بــديث ليلــى بنــت قــانف الثقفيــة قــالت ( كنــت فيمــن غســل أم كلثــوم ، بنــت رســول ال 
 جــالس عنــد القــاء ث الــدرع ث المـار ث اللحفــة ث أدرجــت بعـد ف الثــوب الخـر ، قــالت : ورســول ال أعطانـا رســول ال 

الباب معه كفنها ، يناولنا ثوبا� ثوبا� ) . رواه أبو داود وهو ضعيف ل يصح 
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وجاء ف حديث أم عطية رواية عند الــوزقي مــن طريــق إبراهيــم بـن حـبيب بـن الشـهيد عـن هشــام بــن حسـان عــن حفصـة عـن أم
ر الـــي )  وهـــذه الزيـــادة صـــحيحة” : قgggال الحgggافظ فggي الفتgggحعطيـــة قـــالت ( وكفناهـــا ف خســـة أثـــواب ، وخرناهـــا كمـــا نمÍـــ

 .“السناد
وقالوا : بأن الرأة تزيد على الرجل ف اللباس ف الياة فكذلك بعد الوت .

وذهب بعض العلمــاء إل أن الـرأة كالرجــل ، إذ ل دليــل علــى التفريـق ، والصــل تسـاوي الرجــال والنسـاء بالحكـام إل مـا خصـه
الدليل ، ورجحه اللبان .

 ) لــديث ابــن عبــاس ف الــذي وقصــته نــاقته بعرفــة فمــات ، قــال سوى رأس المحرم وجه المحرمةقــوله ( اغســلوه بــاء ) 
وسدر وكفنوه ف ثوبيه ول تمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا� ) متفق عليه .

م / وصفة الصلة عليه : أن يقوم فيكبر .
-------------------------

أي : يكب التكبية الول ، وتكبيات النائز كلها أركان ، لنا بنزلة الركعات .
فيقرأ الفاتحة .

-------------------------
أي : بعد التكبية الول يقرأ الفاتة ، وذلك بعد التعوذ والبسملة .

والـدليل علــى ذلــك : مـا ورد عــن طلحــة بـن عبـد ال بـن عـوف قــال ( صــليت خلـف ابـن عبـاس علــى جنـازة فقــرأ بفاتـة الكتـاب
وسورة ، وجهر حت أسعنا ، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال : إنا جهرت لتعلموا أنا سنة ) رواه البخاري ، فقوله ( لتعلموا

 ، وليس الراد ما يقابل الواجب .أنا سنة ) أي طريقة مأخوذة عن النب 
 لن صـلة النـازة صـلة ، فقـد سـاها النـب – هذا القولـ هو الصـحيح –وقراءة الفاتة ركن صـلة ، فقــال حينمـا قــدمت 

لم جنازة ( صلوا على صاحبكم ) ولا مات النجاشي قال ( صــلوا عليـه ) ، فـإذا كـانت صـلة فإنـا تـدخل ف عمــوم الدلـة
 ( ل صلة لــن ل يقــرأ بفاتـة الكتـاب )القاضية بوجوب قراءة الفاتة ف كل صلة كحديث عبادة بن الصامت قال النب 

متفق عليه . ( وهو مذهب الشافعية والنابلة ) .
وذهب بعض العلماء إل أنه ل تشرع قراءة الفاتة ف صلة النازة .

وهذا قول النفية والالكية .
 ( إذا صليتم على اليت فأخلصوا له الدعاء ) رواه أبو داود .لديث أب هريرة . قال : قال رسول ال 

وذهب بعض العلماء إل استحباب قراءة الفاتة ف صلة النازة .
وهذا اختيار شـيخ السـلم ابـن تيميـة ، لعــدم ورود دليـل يـدل علـى وجوبـا ، ولن القصــود الكــب مــن صـلة النـازة هـو الـدعاء

للميت ، والراجح الوجوب .
 أنه ل استفتاح ف صلة النازة ، قالوا : لن مبناها على التخفيف .– رحه ال –وعلم من كلم الصنف 

 .م / ثم يكبر ويصلي على النبي 
-------------------------
 كمـا يصــلي عليــه علــى أي صـفة ، وإن صـلى عليـه كمـا يصــلي عليــه ف التشـهدأي : فيكب التكبية الثانيـة فيصــلي علــى النـب 

فحسن .
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م /  ثم يكبر ويدعو للميت .
-----------------------

 ، فإن ل يعرفه فبأي دعاء دعا جاز أي : يكب الثالثة ويدعو بعدها للميت ، والفضل أن يكون بالأثور عن النب 
 لـــص الـــدعاء فيهـــا للميـــت ويصـــه ، لـــديث أب هريـــرة . قـــال : قـــال qوينبغـــي أن يإذا صـــليتم علـــى اليـــت فأخلصـــوا لــه ) 

الدعاء ) رواه أبوداود ، والخلص له : أن ل يqدعى لغيه .
 الدعاء الوارد عن النب – رحه ال –ث ذكر الصنف : ف الدعاء للميت فقال 

م / فيقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وشاهدنا وغائبنا ..... .
-------------------------

ـــــواردة عـــــن النـــــب  ـــــة ال ـــــو داود ف ســـــننه هـــــذا الـــــدعاء مـــــن الدعي : عMـــــنs أMبrـــــ هqرMيـsرMةM  ف الـــــدعاء للميـــــت ، وقـــــد رواه أب MـــــالMق 
) rـــهtللMا qـــولqسMر Mان اهrدrنMا, وMغMائrبrنMـــا, وMصMـــغrيrنMا, وMكMبrيrنMـــا, وMذMكMرrنMـــا, كMـــ : "اMللtهqـــمt اغsفrـــرs لMrيـzنMـــا, وMمMيzتrنMـــا, وMشMـــ qـــولqقMة¡ يـMـــازMن Mـــى جMلMى عtـــلMا صMذrإ 

 qه MــدsعMا بـMنtل رMهq, وMلM تqضrـ نMـا أMجsـ sمrرsMت Mل tـمqهtللMا , rـانMي rsلMــى اMلMع qهtفMوMتـMـا فـtن rم qهMتsيtفـMوMتـ sــنMمMو , rم Mل يrهr عMلMــى اMلrsسsـ sحMـأMـا فtن rم qـهMتsيMيـ sحMأ sنMم tمqهtللMا, اMانMثsنـqأMو(
لrم©ـ sسqم qاهMوMر. 

يbgنYا, وYمYيbت_نYا[  Yل_ح aف_رaل̂له[̂م اغYأي : اغفــر لميــع أحيائنــا وأمواتنــا معشــر الســلمي [ ا [ اYاه_د_نYشYأي : حاضــرنا و [   ] ]هYر ggaجYا أgYن aر_م aحYت Yل̂له[̂م لYأي : أجــر تهيــزه ا [
̂لنYا بYgعaدYه[ والصلة عليه ، وتشــييعه ودفنــه ، وأجـر صــبنا علــى الصــيبة فيــه .[   ] وف روايــة : ول تفتنــا بعــده ، أي : بتســليط الشــيطان علينــا حـت ينــال منـاوYلY ت[ض_

مطلوبه ، وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات .
 دعاء آخر ف الدعاء للميت ف صلة النازة فقال :– رحه ال –ث ذكر الصنف 

م / اللهم اغفر له ، وارحمه ، وعافه ، واعف عنه ، وأكرم نزله .... .
-------------------------

نs دqعMـائrه:r صMلtى رMسqــولq اMللtــهr  (  قMالMعMنs عMوsفr بsنr مMالrك¡ هذا الدعاء رواه المام مسلمـ ف صحيحه   عMلMــى جMنMـازMة¡، فMحMفrظsــتq مrــ
MتsيtقMا نـ MمMا كMايMطMsلMا sنrم rهzقMنـMو ,rدMرMبـsالMو rجsلtالثـMو rاءMمsالrب qهsل rسsاغMو ,qهMلMخ sدqم sعzسMوMو ,qهMلqزqنـ sمrر sكMأMو ,qهsنMع qفsاعMو ,rهrافMعMو qهsMحsارMو ,qهMل sرrفsاغ tمqهtللMا"

 rــارtلنMا MابMــذMعMــ وrsبMقsلMا MــةMن sتـrف rــهrقMو ,MــةtنMsلMا qــهsل rخsدMأMو ,rــهrل sهMأ sن يـsر�ا مrــ Mل� خ sهMأMو ,rهrارMد sن يـsر�ا مrــ Mار�ا خMد qهsلrــدsبMأMو , rسMنtالــد Mن MبـsيMــضM مrــ sلMا MبsوtلثـMقــال، ا
لrم©  . ) على ذلك اليتعوف : فتمنيت أن لو كنت أنا اليت ، لدعاء رسول ال  sسqم qاهMوMر  

صفة تقتضي النعام والكرام والحسان بالرحوم .[ ارحمه ] الغفرة الست مع التجاوز .[ اغفر له ] 
النــزل مــا يهيــأ للضــيف .[ أكرم نزله ] تــاوز عمــا فعلــه حــال الــدنيا .[ واعف عنه ] العافيــة مــن الؤذيــات ف القــب ووحشــته وظلمتــه وعــذاب القــب .[ عافه ] 

خلصه .[ نقه ] مكان الدخول وهو القب .[ مدخله ] 
تبديل أوصاف ، أي زوجته تكون أحسن ف النة بالخلق والمال .وقيل : عوضه عن أهله أهل� ف النة . [  أهلT خيراT من أهله ] 

وإن كان صغيراT قال بعد الدعاء العgام : اللهgم اجعلgه فرطgاT لوالgديه وذخgراT وشggفيعاT مجابggاT ، اللهgم ثقgbل بgه موازينهمgا ،م / 
وأعظم به أجورهما ، واجعله في كفالة إبراهيم ، وقه_ برحمتك عذاب الجحيم .

-------------------------
 أنه ل يثبت دعاء خـاص للطفل ،لكن ورد حديث الغية قال. ( والطفلـ يدعى لوالديه بالغفرة والرحة ) : 

إذا كان الصلى عليه طفل� ، استحب أن يقول الصلي : اللهم اجعله لنا سلفا� وفرطا� وأجرا� ، روي ذلك عــن”قال الشوكاني : 
 .“البيهقي من حديث أب هريرة
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 ]Tالفرط بالتحريك هو الذي يتقدم الـواردين علــى الـاء ، يهيء لــم مـا يتـاجون إليــه مـن الرسـال والــدلء ، والـراد هنـا : شـافعا� يشـفع لوالــديه وللمــؤمنيفرطا [ 
 ] سلف الرجل : آباؤه التقدمون .سلفاTالصلي عليه .[ 

م / ثم يكبر ويسلم .
-------------------------

أي : ث يكـــب الرابعـــة فيســـلم ، لـــديث عائشـــة ( وكـــان يتـــم الصـــلة بالتســـليم ) فهـــو دليـــل بعمـــومه ، ولنـــا افتتحـــت بـــالتكبي
فتختتم بالتسليم ..

 أنه ل يدعو بعد الرابعة ، وقيل : يشرع الدعاء بعد الرابعة .– رحه ال –وظاهر كلم الصنف 
 ) لموقـــولهggأي تســـليمة واحـــدة ، لـــديث أب هريـــرة ( أن رســـول ال ويس ( صــلى علـــى جنـــازة فكـــب عليهــا أربعــا� ، وســـلم 

تسليمة واحدة ) أخرجه الدارقطن والاكم .
 يفعلهـــن ، تركــــهن النـــاس ، إحـــداهن :ولـــو ســـلم تســـليمتي جـــاز ، لـــديث ابـــن مســـعود قـــال ( ثلث خلل كـــان رســـول ال 
التسليم على النازة مثل التسليم ف الصلة ) رواه البيهقي ، قال النووي : إسناد جيد .

. أكثر ما ورد هو التكبي أربع تكبيات
أنه ل يزاد على أربع تكبيات .ولذلك ذهب جمهور العلماء : 

 وغيهم يــرون التكــبي علــى النــازة أربــع تكــبيات ، وهــوالعمل عليه عند أكثر أهل العلمـ من أصحاب النب ”قال الترمذي : 
 .“قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن البارك والشافعي وأحد وإسحاق

 .“ذهب أكثر أهل العلم إل أن التكبي أربع”وقال ابن المنذر : 
 .“وانعقد الجاع بعد ذلك على أربع” قال ابن عبد البر :

واستدلوا :
tــ (  أMبrــ هqرMيـsرMةM كمــا ف حــديث rبtلنMا tنMأ  sــمrrب MجMر يt فrــ اMلsيـMوsمr اMلtــذrي مMــاتM فrيــهr, وMخMــ بـtرMإل نـMعMــى اMلنtجMاشrــ MكMو ,sـمrrب tــفMصMى، فtــلMصqمsال 

. مqتـtفMق© عMلMيsهr  )عMلMيsهr أMرsبـMع�ا 
 فأخــذ أربعا� وخسا� وستا� وسبعا� ، فجمع عمر أصحاب رسول ال وعن أب وائل قال : ( كانوا يكبون على عهد رسول ال 

وحسنه الافظ رواه البيهقي كل رجل منهم با رأى ، فجمعهم عمر على أربع تكبيات ) . 
ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه بمرجحات :

 : Tأنا ثبتت من طريق جاعة من الصحابة أكثر عددا� من روى منهم المس .أول
 : Tأنا ف الصحيحي .ثانيا
 : Tأنه أجع على العمل با الصحابة .ثالثا
 : Tأنا آخر ما وقع منه رابعا كما ف حديث ابن عباس بلفظ : ( آخــر مــا كــب رســول ال علــى النـائز أربــع ) لكنـه ضــعيف 

ل يصح كما قال البيهقي والافظ ابن حجر .
أنه ل بأس بالزيادة على ذلك .القول الثاني : 

: ف  أنـه كـب خســا� كمـا ف حــديث زيـد بـن أرقــم .لنـه ثبـت عــن النـب  MـالMــى قMل sيـMـ لrبMأ rـنsب rــنMsحtلرMا rــدsبMع sــنMع) qـنsب qـدsيMز Mان بـzرq كMـ Mكqي MــمMقsرMأ
 rهtللMا qولqسMر MانMك : MالMقMفـ qهqتsلMأMسMس�ا, فsMة¡ خMازMنMى جMلMع Mرtبـ Mك qهtنrإMع�ا, وMبـsرMا أMنrزrائMن Mى جMلMع اMهqرzبـ Mكqم© ) يrل sسqم qاهMوMر  . .
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 ÚيrلMع sنMعMو ) Áيrر sـدMب qهtنrإ : MالMقMا, وÛت rف¡ سsيMنـqح rنsب rل sهMى سMلMع Mرtبـ Mك qهtنMأ  ( "zيrار لqهq فrــ "اMلsبqخMـ عrيدq بsـنq مMنsصqـور¡ وMأMصsـ القــولوهــذا رMوMاهq سMـ
هو الصحيح .

وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضلـ ، أو من كان له أثر كبي ف المة ، فل مانع أن يكب عليه خسا� أو ستا� .
ر_ك[ونY ب_اYل̂له_ شYيaئTا, إ_̂ل شŶفعYه[مa اYل̂له[ ف_يه_ ( وقال النبي م /  aي[ش Yل , Tج[لYر Yع[ونYgبaرYت_ه_ أYازYن Yى جYلYق[وم[ عYgيYgف , ل_م� يYم[وت[ aج[ل� م[سYر aا م_نYم
(  dل_م aاه[ م[سYوYر 

-------------------------
t  حديث– رحه ال –ذكر الصنف  rبtلنMا qتsعrMا: سMمqهsنـMع qهtللMا MيrضMاس¡ رtبMع rنsاب qولqقMــى ( يـMلMع qــومqقMيـMفـ , qـوتqMم¡ يrل  مMا مrنs رMجqـل¡ مqسsــ

 rيهrف qهtللMا sمqهMعtفMش tلrئ�ا, إsيMش rهtللMاrب Mونqكrر sشqي Mل , لrم© )جMنMازMتrهr أMرsبـMعqونM رMجqل� sسqم qاهMوMتكــثي الصــلي علــىعلى استحباب ، ليستدل به  ر 
 .النازة
مــا مــن ميــت يصــلي عليــه أمــة مــن الســلمي يبلغــون مــائة كلهــم يشــفعون لــه إل ( ديث عائشــة قــالت: قــال رســول ال وف حــ

.رواه مسلم  ) شفعوا فيه
ومعلومـ أن الصلي على النازة يشفعون إل ال لذا اليت، فهم يسـألون مــن ال ” : قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ال

 .“ له الغفرة والرحة، والدعاء للميت ف النازة أوجب ما يكون ف الصلة، بل هو ركن ل تصح صلة النازة إل به
لديث مالك بن هبية قال: قـال رسـول ال  وإذا قل العدد استحب أن يصفوا ثلثة صفوف ) فيصــليمـا مـن مسـلم يـوت 

رواه أبو داود. )  صفوف من السلمي إل فقد أوجبةعليه ثلث
الديث دليل على استحباب تكثي الصلي على اليـت ، وأن مــن صـلى علــى جنـازته أربعـون رجل� [ بالشــرط الـذكور ] فـإن

ال يقبل شفاعتهم فيه .
 ) ة�ف حديث عائشةMائ rم MونqغqلsبـMوف حديث ابن عباس ( يـ ( ل�qجMر MونqعMبـsرMما من ميت يــوتأ ) وجاء عند التمذي ، ( 

فيقوم عليه ثلثة صفوف من السلمي إل وجب ) والمع : 
 .“قيل هذه الحاديث خرجت أجوبة للسائلي سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله” : قال القاضي
 أخـب بقبـول شـفاعة مـائة فـأخب بـه ، ث بقبـول شـفاعة أربعي فـأخب بـه ، ثويتمـل أن يكـون النـب ” : وقال النووي

ثلثــة صــفوف وإن قــل عــددهم فــأخب بــه ، وحينئذ كــل الحــاديث معمــول بــا وتصــل الشــفاعة بأقــل المريــن مــن ثلثــة
 .“صفوف وأربعي

يشتط لشفاعتهم عدم الشرك بـال سـواء الشــرك الكــب أو الصــغر ، فالشــرك الكــب ل تصــح صـلته ، والشــرك الصــغر ل
تقبل شفاعته .

. وفيه التحذير من الشرك ، وفيه فضل التوحيد بال
? ( م / وقال  ". ق_يggلY: وYمggYا اYلaق_يرYاطggYان_ فYنY فYgلYه[ ق_يرYاطgYان_ âتى ت[دYا حYهYه_دYش aنYمYو ,dاطYه[ ق_يرYلYgا فYه agيYلŶلى عŶتى ي[صYح YةYازYجنaلYا Yه_دYش aنYم

بYgلYيaن_ اYلaعYظ_يمYيaن_ YجaلYل[ اaم_ث" : YالYمتفق عليه .ق ( 
-------------------------

هrدMهMا حMتtـ ( حديث أب هريرة ف قوله – رحه ال –ذكر الصنف  ا فـMلMـهq قrيMـاط©, وMمMــنs شMـ مMنs شMهrدM اMلrsنMازMةM حMتt يqصMلtى عMلMيـsهMــ
فMنM فـMلMهq قrيMاطMان sدqعلى فضل شهود النازة واتباعها . .... ) ليستدل به ت
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: أن  اتباع النائز على مرتبتي
 : اتباعها من عند أهلها حت الصلة عليها .الولى
 : إتباعها من عند أهلها حت يفرغ من دفنها .الثانية

وهذه الرتبة الثانية أفضل لديث الباب حيث يصل على قياطي .
كان ابن عمر يصلي عليها ث ينصرف ، فلمـا بلغـه حـديث أبـو هريــرة قــال : أكــثر علينـا أبـو هريـرة ، فأرســل خبابـا� إل عائشــة )

يسألا عن قول أب هريرة ث يرجع إليه فيخبه ما قالت ، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى السجد يقلبها ف يده حت رجع إليه
الرســـول ، وقــال : قـــالت عائشــة : صــدق أبــو هريـــرة ، فضـــرب ابـــن عمـــر بالصـــى الــذي كــان ف يــده الرض ث قــال فرطنــا ف

قراريط كثية ) .
أن هــذا الفضــل ف اتبــاع النــائز إنــا هــو للرجــال دون النســاء ، لقــول أم عطيــة ( نينــا عــن اتبــاع النــائز ول يعــزم علينــا ) فيحــرم

وهذا مذهبـ أحد ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم .على الرأة اتباع النائز ، 
 ، والصل ف النهي أنه للتحري .لنهي النب 

 ، أو لعـل الـراد بقولـا : ( ول يعــزم علينـا )وأما قول أم عطية ( ول يعزم علينا ) فهذا اجتهـاد منهـا وتفقــه ، والعـبة بكلم النـب 
لعلها تريد ل يؤكد النهي .

ويرجح هذا القول : أن في اتباع النساء للجنائز عدة أضرار :
 : Tمالطة الرجال .أول
 : Tجزع الرأة وعدم صبها .ثانيا
 : Tأنا فتنة .ثالثا

 ) يصل بجرد الوضع ف اللحــد ،وقيل ) ظاهره أن حصول القياط متوقف على فراغ الدفن ، من شهدها حتى تدفنقوله : 
 : عند انتهاء الدفن قبل إهالة التاب .وقيللرواية عند مسلمـ ( حت توضع ف اللحد ) ، 

لرواية ( حت توضع ف القب ) وال أعلم. 
نYى عYلYيaه_م / ( ونهى النبي  agب]gي aنYأYه_, وaيYلYع YدYعaق]gي aنYأYو , ر[ agبYقaال ŶصصYي[ج aنYأ . ( 

-------------------------
, وMأMنs يـqقsعMدM عMلMيsهrنى النب  حديث جابر قال ( – رحه ال –ذكر الصنف  qرsبـMقsال MصtصMqي sنMعلى أمور مرمــة ليستدل به )  .. أ

تفعل ف القب .
. الديث دليل على تري تصيص القب لذا الديث
 : سد ذريعـة الشــرك ، ولـا ف ذلــك مــن تعظيــم القبــور والباهـاة فيهـا ، وهــذا بـاب قــد يصــل بصـاحبه إلوالحكمة من النهي

الخلل بالتوحيــد ، وأن التجصــيص والبنيــة إنــا هــو للزينــة ولحكــام البنــاء ، ول حاجــة للميــت ف قــبه للزينــة ، أن ف ذلــك
خيلء وإســراف ، وف ذلــك تضــييعا� للمــال ، ويلحــق بالتجصــيص كــل مــا شــابه مــن تلــوين القــب أو تزويــق أو تليــق أو جعــل

الرخام عليه .
أب هريــرةحديث  الديث دليل على تري اللوس على القب ، لنــه نـي والصــل ف النهــي التحري ، ومــا يــدل علــى التحري

 : ( لن يلس أحدكم على جرة فتحرق ثيابه ، فتخلص إل جلده ، خي له أن يلس على قــب ) .قال : قال رسول ال 
رواه مسلم 

13



 الديث دليل على تري البناء على القبور لنهي النب. عن ذلك ، والصل ف النهي التحري 
كggأن ذلــك وســيلة إل عبادتــا ، وأن هــذا مــن فعــل عبــاد القبــور والروافــض ، ســد بــاب الشــرك ، أن ذلــكالحكمة من ذل : 

إسرافا� وتضييعا� للمال .
: كYانY رYس[ول[ اYل̂له_ م /  YالYقYه_ وaيYلYع YفYقYت_ وbيYمaن_ الaفYد aم_ن YغYرYgا فYل[( إ_ذYأ ggaي[س Yن aإ_ن̂ه[ الggYف , Yتggب_يaه[ ال̂تثYل[وا لYسYو aيك[م Yخ_ تYgغaف_ر[وا ل_ aا_س(

 رYوYاه[ أYب[و دYاو[دY, وYصŶححYه[ الaحYاك_م [  .
-------------------------

انM  حــديث رحــه ال - –ذكــر الصــنف  انM رMسqــولq اMللtــهr  ( قMــالMعqثsمMــ تـMغsفrرqوا كMــ : "اrسsــ MــالMقMو rــهsيMلMع MــفMقMو rــتzي Mمsال rــنsفMد sن  إrذMا فـMرMغM مrــ
qلMأ نM يqسsــ sال qهtنrـإMف , Mيـتrبsثtالت qـهMوا لqلMسMو sمqيك rخM rل(  q مrـاكMsال qهMحtــحMصMو ,MدqاوMـو دqبMأ qاهMوMليســتدل بـه علــى اســتحباب الـدعاء للميــت بعـد ر

دفنه .
 دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه بذا الدعاء الوارد .الديث
 أنــــه ل تشــــرع الوعظــــة عنــــد القــــب ، حيــــث أن النــــبــــك ول يفعــــل ، وإنــــا الــــوارد هــــو الــــدعاء لــــه بالثبــــات  ل يــــرد عنــــه ذل

 ول عن أحد من الصحابة الوعظ عند القب .فلم يرد عن النب وهذا هو الصحيح ، والستغفار ، 
يلحــد ، فجلــس ف جنــازة رجــل مــن النصــار ، فانتهينــا إل القــب ولÍــا وقــد ورد حــديث الــباء قــال : ( خرجنــا مــع رســـول ال 

رواه أبو داود وجلسنا حوله كأنا على رؤوسـنا الطي ، فقال : استعيـذوا بال من عـذاب القب ... ) . رسول ال 
فهذا يدل على جواز الوعظـة عنـد القـب ف بعـض الحيـان وليـس ذلـك سـنة راتبـة ، بـل إن قــول الــباء ف الـديث ( ولÍـا يلحـد )

 موعظــة أصـحابه إل أن يqنتهـى مـندليل على أن الـوعظ كـان لعـارض وهـو تـأخر دفــن اليـت ، لن القــب ل يهـز ، فـأراد النــب 
تهيز القب .

 ، ووي : أن الــدعاء ينفــع اليــت ، وهــو أفضــل مــا يقــدم للميــتggال النggأجــع العلمــاء علــى أن الــدعاء للمــوات ينفعهــمق ”
)ويصــلهم ثــوابه ، قــال تعـال : ( rـانMيrsالrا بMونqقMبـ وMانrنMـا الtــذrينM سMـ sخrrلMـا وMنMل sــرrفsـا اغMنtبـMر MــونqولqقMيـ sمrهrــدsعMبـ sن اءqوا مrــ  :  وقــال وMالtــذrينM جMـ

( اللهم اغفر لينا وميتنا ) .
وفتنة القب: هي سؤال اللكي اليت عن ربه ودينه ونبيه.،  إثبات سؤال القب، وأن العبد إذا وضع ف قبه يسأل ويفت

وفتنة القب ثابتة بالكتاب والسنة  :
رMةr ) قال تعال :  rخ sال rفMا وMيsنـ yالد rاةMيMsال rف rتrابtالث rلsوMقsالrوا بqنMآم Mينrذtال qهtالل qتzبMثqيـ).

 قـــال : ( الســـلم إذا ســـئل ف القـــب يشـــهد أن ل إلـــه إل ال وأن ممـــدا� رســـول ال ، فـــذلك قـــوله : وعـــن الـــباء أن رســـول ال 
( يثبت ال الذين آمنوا بالقول الثابت ف الياة الدنيا وف الخرة ) .

 : ( وأنه قـد أوحـي إل أنكـم تفتنـون ف حديث صلة الكسوف ، وفيه : قال – رضي ال عنهما –وعن أساء بنت أب بكر 
متفق عليهف القبور قريبا� أو مثل فتنة السيح الدجال ... ) . 

 كان يقول : ( اللهم إن أعوذ بك من الكسل والرم ، والأث والغرم ، ومن فتنة القب وعــذاب  القــب ...وعن عائشة أن النب 
متفق عليه) . 

رواه أحد  قال : ( فب تفتنون وعن تسألون ) .  أن رسول ال – رضي ال عنهما –وعن عائشة 
رواه أبو داود  قال : ( استغفروا لخيكم وسلوا له التثبيت ، فإنه الن يسأل ) . وعن عثمان بن عفان 
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من يقوم بالفتنة ؟
الذي يقوم بالفتنة ف القب ، ها : منكر ونكي .

 : ( إذا قب اليت ، أو قال : أحدكم ، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقـال لحـدها النكـر قال : قال رسول ال عن أب هريرة 
والخر النكي ، فيقولن : ما كنت تقول ف هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول : هو عبد ال ورسوله ، أشهد أن ل إلــه إل ال

رواه التمذيوأن ممدا� عبده ورسوله .............. ) 
: الذين ل يفتنون

النبياء .-1
لن النبياء يqسأل عنهم ، فيقال للميت : من نبيك ؟ .

الشهداء .-2
 قــال: يــا رســول ال، مــا بــال الــؤمني يفتنــون ف قبــورهم إل الشــهيد ؟ قــال:عــن رشــد بــن ســعد عــن رجــل مــن أصــحاب النــب 

( كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) . رواه النسائي
الصديق .-3
 : ل يسأل .قيل

إذا كان الشهيد ل يفت ، فالصديق أجل خطرا� وأعظم أجرا� أن ل يفت . 
لنه مقدم ذكره ف التنزيل على الشهداء . 

وقد صح ف الرابط الذي هو دون الشهيد أنه ل يفت ، فكيف بن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد  .
 : يسأل .وقيل

 ” الحاديث الصحيحة ترد هذا القولـ وتبي أن الصديق يسأل ف قبه كما يسأل غيه “ وال أعلم قال ابن القيم :
وهذا القول هو الراجح .

المرابط .-4
 : ( رباط يوم وليلة خي من صيام شهر وقيامه ، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليــه رزقـه ، وأمــنقال 

رواه مسلم عن سلمانالفتان ) . 
م / ويستحب تعزية المصاب بالميت .

-------------------------
أي : يستحب تعزية الصاب باليت ، قال ابن قدامة : ل نعلم ف ذلك خلفا� .

: هي أن يسلى أهل اليت ، با يملهم على الصب بوعد الجر ، ويرغبهم ف الرضا بالقضاء والقدر، ويدعو للميت السلم .والتعزية
والدلة على مشروعيتها :

قوله تعال ( وتعاونوا على الب والتقوى ) .
 :  zوثبتت التعزية من فعله  rبtالن Mدsنrا عtنqك MالMد¡ قsيMز rنsب MةMامMسqأ sنMعنـا�sاب rوMـا - أMMا لÛيrـبMص tنMأ qـهq rبsqتMو qوهqع sـدMت rهrــاتMنMى بـMد  فMأMرsسMلMتs إrلMيsهr إrحsـ

rولqسtلرrل MالMقMفـ rتsوMمsال rا - فMMل: s rب ا فـMلsتMصsــ هq بrأMجMـل¡ مqسMــمÛى فMمqرsهMــ Mــدsنrء¡ ع sـىMش yــلqكMى وMطsعMا أMم qهMلMو MذMخMا أMم rهtلrل tنrا إMهs rب sخMأMا فMهsيـMلrإ sع rجsار 
yـــ  rبtالن MـــامMقMفـ MـــالMا . ق ا قMـــدs أMقsسMـــمMتs لMتMأsتrيـMنـtهMـــ بs » فـMعMـــادM الرtسqـــولq فـMقMـــالM إrنـtهMـــ تMسrـــ sحMتsلMو¡ـــلMب Mج qـــنsب qـــاذMعqمMو MةMـــادMبqع qـــنsب qدsع  وMقMـــامM مMعMـــهq سMـــ
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sعMس qـهMل MــالMقMفـ qـاهMن sيـMع sــتMاضMفMة¡ فـtن ا فrــ شMـ أMنـtهMـ Mك qــعMقsعMقMتـ qه y وMنـMفsسqــ rــبtالص rـهsيMلrإ MــعrفqرMفـ sمqهMعMم qتsقMلMطsانMــوMـا هMــد© مqسMـا رMا ي MــذMـالMق rـهtالل Mول: rهrذ  هMـ
qق rف qهtا الل MهMلMعMة© جMsحMـرMبrع sنrم qهtم اللMحsرMا يـMtنrإMو rهrادMبrع rوبqـلMاءMMحyالر rهrمتفق عليه اد  ( 

 rــهtالل qــولqسMر Mل لMمMةM قMــالMتs دMخMــ لMمMةM وMقMــدs شMــقt بMصMــرqهq فMأMغsمMضMــهq ثtqــ قMــال MعMــنs أqمz سMــ  إrنt الــرyوحM إrذMا قqبrــضM تMبrعMــهq الsبMصMــرq » .( عMلMــى أMبrــ سMــ
 MـالMـ قtqث . « MــونqولqقMـا تـMــى مMلMع MـونqنzمMؤqيـ Mة Mيs¡ــ فMـإrنt الsمMلMئrكMـ rب tلrإ sمqك عqوا عMلMــى أMنـsفqسrــ sــدMت Mل » MــالMقMفـ rهrل sهMأ sنrاس© مMن tجMضMف :sــرrفsاغ tـمqهtالل 

qــهMل sرzوMنـMو . rــهrsبMــ قـrف qــهMل sح هq فrــ عMقrبrــهr فrــ الsغMــابrرrينM وMاغsفrــرs لMنMــا وMلMــهq يMــا رMبt الsعMــالMمrيM وMافsسMــ لqفsــ sاخMو Mيzيrد تMــهq فrــ الsمMهsــ MجMرMد sــعMفsارMو MةMمMل لMبrــ سMــ
rيهrرواه مسلم .ف ( 
 ) ابوقــولهggه ال ) ويعزى المصgثيمين رحمgن عgيخ ابggال الشgول يقــل تعزيــة القريــب ...... فكــل مصــاب ولــو بعيــدا�” : ق

 .“يqعزى ، وكل من ل يصب ولو قريبا� فإنه ل يعزى ، من أصيب فعزه ، ومن ل يصب فل تعزه
 ، فأمــا لفــظ التعزيــة فل حجــر فيهــا ، فبــأي لفــظ عــزاه” : قال النوويليــس للتعزيــة دعــاء مــدد ، فلــو عــزاه بــأي صــيغة جــاز

فكــل مــا يلــب للمصــاب صــبا� يقــال لــه تعزيــة بــأي لفــظ كــان ، ويصــل بــه للمعــزي الجــر” : وقال الشوكاني .“حصــلت
 .“الذكور ف الحاديث

بsومن الصيغ :  rسMت sحMتsلMو s rبsصMتsلMا فـ MهsرqمMى فÛمMسqل¡ مMجMأrب qه Mدsنrء¡ ع sىMش yلqكMى وMطsعMا أMم qهMلMو MذMخMا أMم rهtلrل tنrإ . 
 .“وهذا الديث أحسن ما يعزى به”: قال النووي  لبنته ف وفاة ابنها ، كما سبق ف قوله 

.متفق عليه ) اتقي ال واصبي : ( ومنها
 واغفــر لنـا ولـه يـا رب العـالي، وأفسـح لـه فاللهم اغفر لب سلمة وارفع درجته ف الهـديي وأخلفـه ف عقبـه ف الغـابرين، : ( ومنها

.رواه مسلم  )قبه ونور له فيه
وإن قال : عظم ال أجركم ، أو أحسن ال مصابكم ، فكله جائز .

علتــهمــع ربــل يعــزى الصــاب مــا دام أن الصــيبة قائمــة، لن التعزيــة للتقويــة والتســلية، والكــم يــدو ، ليــس للتعزيــة وقــت مــدد 
حــديث ل عــزاء فــوق ثلث، ل ، ووذهــب بعــض العلمــاء إل أن مــدة التعزيــة ثلثــة أيــام وهــو قــول ضــعيف ، وجــودا� وعــدما�

 .أصل له، قاله اللبان
 على الميت وقال : إنها رحمة .م / وبكى النبي 

-------------------------
z :( أqسMامMةM بsنr زMيsد¡ قMالM قطعة من حديث – رحه ال –ذكر الصنف  rبtالن Mدsنrا عtنqك tنMأ qــهq rبsqتMو qوهqع sــدMت rهrاتMنMى بـMد sحrإ rهsيMلrإ sتMلMسsرMأMف 

بrيÛا لMMــا - أMوr ابsنــا� لMMــا -  وsتr فـMقMــالM لrلرtسqــولrفصMــ ذM وMلMــهq مMــا أMعsطMــى وMكqــلy  : الsمMــ ا إrنt لrلtــهr مMــا أMخMــ sهMــ rب sخMأMا ف عs إrلMيـsهMــ ل¡شــيء ارsجrــ هq بrأMجMــ Mــدsنrع 
yـ  rبtالن MــامMقMفـ MــالMا . ق ا قMـدs أMقsسMــمMتs لMتMأsتrيـMنـtهMـ بs » فـMعMادM الرtسqــولq فـMقMــالM إrنـtهMـ rسMت sحMتsلMو s rبsصMتsلMا فـ MهsرqمMى فÛمMسqمMةMـادMبqع qـنsب qدsع  وMقMــامM مMعMـهq سMـ

rــهtالل MــولqسMـا رMا ي Mذ نMاهq فـMقMالM لMهq سMعsد© مMــا هMــ sيـMع sتMاضMفMة¡ فـtنMش rا فMهtنـMأ Mك qعMقsعMقMتـ qهqسsفMنـMو y rبtالص rهsيMلrإ MعrفqرMفـ sمqهMعMم qتsقMلMطsانMل¡ وMبMج qنsب qاذMعqمMو
MالMق: MاءMMحyالر rهrادMبrع sنrم qهtالل qمMحsرMا يـMtنrإMو rهrادMبrـ عrوبqلqقـ rف qهtا الل MهMلMعMة© جMsحMر rهrذMمتفق عليه ، ليستدل به على جواز البكاء علــى ه. ( 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على الجواز :اليت من غي نياحة ، 
 : كما ف حديث أسامة السابق .فقد بكى لما مات ابن ابنته

 جــالس عنــد القــب ، فرأيــت تــدفن ، ورســول ال  :كمــا ف حــديث أنــس قــال ( شــهدتq بنتــا� للرســول وبكى لما مgاتت ابنتgه
عينيه تدمعان ) رواه البخاري .
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وMى لMهq فMأMتMى رMسqــولq اللtــهr (  عMبsدr اللtهr بsنr عqمMرM قMالM  كما ف حديث وبكى لما زار سعد بن عبادة : sكMش MةMادMبqع qنsب qدsعMى سMكMت sاش
يtة¡ فـMقMالM « أMقMدs قMضMى » rشMغ rف qه MدMجMو rهsيMلMع MلMخMا دtمMلMود¡ فـqع sسMم rنsب rهtالل rدsبMعMاص¡ وtقMو rبMأ rنsب rدsعMسMف¡ وsوMع rنsب rنMsحtالر rدsبMع MعMم qهqودqعMيـ

 rــهtالل qــولqسMـى رMكMبMفـ . rهtالل MولqسMا رMي Mوا لqالMق . rـهtالل rــولqسMر Mاء ا رMأMى الsقMــوsمq بqكMـ مMعqونM إrنt اللtـهM لM يـqعMــذzبq فـMلMمtــ وsا فـMقMــالM « أMلM تMسsــ  بMكMـ

qمMحsرMيـ sوMأ - rهrانMسrل Mلrإ MارMشMأMا - و MذMrب qبzذMعqيـ sنrكMلMـ وrبsلMقsال rنsزq rب MلMو r sيMعsال rعsمMدrمتفق عليه .ب (
 على ابنـه إبراهيـم وهـو يــود بنفسـه ، فجعلــت عينـا كما ف حديث أنس قال ( دخلنا مع النب وبكى لما مات ابنه إبراهيم :

رســول ال تــذرفان ، فقــال لــه عبــدالرحن بــن عــوف وأنــت يــا رســول ال ! فقــال : يــا ابــن عــوف ، إنــا رحـة ، ث أتبعهــا بــأخرى ،
فقال : إن العي تدمع ، والقلب يزن ، ول نقول إل ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لزونون ) رواه البخاري .

.متفق عليه .نعى جعفر وأصحابه  لما اؤهبكومنها : 
بل ذهب شيخ السلم ابن تيمية رحه ال إل استحباب البكاء على اليت إذا كان رحة له .

.... لكــن البكــاء علــى اليــت علــى وجــه الرحــة حســن مســتحب ، وذلــك ل ينــاف الرضــا بلف البكــاء عليــه” قــال رحــه ال : 
مq لـا بكـى علــى اليـت وقــال ( لفوات حظ فيه ، وبذا يعرف معنـ قول النـب  ا اللtــهq فrــ قـqلqــوبr عrبMـادrهr وMإrنMtـا يـMرsحMـ ذrهr رMحMsـة© جMعMلMهMــ هMـ

MاءMMحyالر rهrادMبrع sنrم qهtفإن هذا ليس كبكاء من يبكي لظه ل لرحة اليت الل ( “. 
م / مع أنه لعن النائحة والمستمعة .

-------------------------
رrيz حــديث لعــن النائحــة علــى اليــت ، وكــذلك الســتمعة ، ففــي أي : أن الرســول  sــدqsيد¡ الrع  لMعMــنM رMسqــولq اللtــهr ( قMــال M أMبrــ سMــ

 MةMعrمMت sسqمsالMو , MةMحrائtلنMا{ MدqاوMو دqبMأ qهMجMر sخMأ . 
أي الــت تقصــد ســاع النياحــة ، ففيــه أن الســتمعة للنياحــة راضــية بــذلك ، النائحــة : هــي الــت تبكــي بصــراخ وجــزع . ( والســتمعة ) 

وMقMـدs نـMزtلM عMلMيsكqــمs فrــ الsكrتMـابr أMنs(  قـال تعـال :فهي آثة ، فل يوز اللوس مع أهل النكر إل بالنكار عليهم أو القيام عنهم ، 
( sمqهqلsثـ rذا� مrإ sمqكtنrإ rهrsيMيث¡ غrدMح rوا فqوضqMي tتMح sمqهMعMوا مqدqعsقMل تـMا فMrب qأMز sهMتـ sسqيMا وMrب qرMف sكqي rهtالل rاتMآي sمqتsعrMا سMذrإ. 

ومن الدلة على تري النياحة :
.متفق عليه  ) وشق اليوب، ودعا بدعوى الاهليةليس منا من لطم الدود، (  عن ابن مسعود قال: قال رسول ال 

 ل يتكونن: الفخر ف الحساب...والنياحــة، وقــال: النائحــةأربع ف أمت من أمر الاهلية ( عن أب مالك قال: قال رسول ال و
.رواه مسلم  ) إذا ل تتب قبل موتا، تقام عليها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب

 أي : يســلط علــى أعضــائها الــرب والكــة[ ودرع مgن جggرب ] تبعــث مــن قبهــا . [ ســربال ] أي قميــص . [ تقام يوم القيامgة ] أي تقلــع [ إذا لم تتب ]
بيث يغطي بدنا تغطية الدرع وهو القميص .

.رواه مسلمـ )اثنتان ف الناس هم بما كفر: الطعن ف النسب، والنياحة على اليت ( قال رسول ال  : وعن أب هريرة قال
م / وقال ( زوروا القبور ، فإنها تذكر الخرة ) رواه مسلم .

-------------------------
ةM بsنr الqs  حديث – رحه ال –ذكر الصنف  MدsيMرqيببـMصqsل zيrمMل sسM sال   قال : قالqا  ( كنت يsتqكqمs عMنs زrيMــارMةr الsقqبqــورr فـMزqورqوهMــ MهMنـ ،

لrم © فإنا تذكر الخرة )  sسqم qاهMوMاستحباب زيارة القبور للرجال .على ، ليستدل به ر
وهذا مذهب جاهي العلماء ، أن زيارة القبور للرجال مستحبة ، بل نقل بعضهم الجاع كالنووي .
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 قــب أمــه ، فبكــى وأبكــى مــن حــوله فقــال : اســتأذنت ف أن أســتغفر لــا فلــم يــؤذن ل ،ولــديث أب هريــرة قــال : ( زار النــب 
رواه مسلم واستأذنته ف أن أزور قبها فأذن ل ، فزوروا القبور فإنا تذكر الوت ) . 

 ومن أمره .فهذا دليل على استحباب زيارة القبور من فعل النب 
الحكمة من زيارة القبور: 

: Tالعبة والتعاظ ، فقد جاء ف رواية  ( تذكر الخرة ) ( تذكر الوت ) ( وتزهد ف الدنيا وترق القلبـ ) .أول 
: Tانتفاع اليت بالدعاء والستغفار له .ثانيا 
: Tالقتداء بالنب ثالثا . 

لمggيخ السggال شggوأمـــا الزيـــارة البدعيـــة فهـــي الـــت يقصـــد بـــا أن يطلـــب مـــن اليـــت الـــوائج ، أو يطلـــب منـــه الـــدعاء” : ق
 .  “والشفاعة ، أو يقصد الدعاء عند قبه لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء ، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة

ليــس لزيــارة القبــور وقــت معي ، وقــد ذهــب بعــض العلمــاء إل أن الفضــل ف زيــارة القبــور أن يكــون يــوم المعــة ، واســتدل
إنوقgالوا : هــؤلء بــديث : ( مــن زار قــب والــديه أو أحــدها ف كــل جعــة مــرة غفــر لــه وكتــب بــارا� ) .وهــو حــديث ضــعيف 

الوتى يعلمون بزوارهم يوم المعة .
بـل ظـاهر الحـاديث الــت فيهـا المــر بزيـارة القبـور، ل تـدد، لكن الصحيح أن زيارة القبور ليس لـا وقــت معي ل يـوم ول وقــت

 فضعيف ل يصح ، ومثل هذا الديث ل يصلح العتماد عليه ول العمل به مطلقا� .وأما الحديثزمنا� ول وقتا� ، 
 إن الوتى يعلمون بزوارهم يوم المعة ،  فهذا القول ل دليل عليه سوى بعض الخبـار والنامــات ، ومــن القــرر عنـدوأما قولهم 

أهل العلم أن الحتجاج بالنامات ل يصح لثبات الحكام الشرعية .
 ) استدل به من قال بواز زيارة النساء للقبور . ) فزوروهاوقوله

  .“بالواز قطع المهور”قال النووي : وهذا مذهب المهور ، 
 على امرأة تبكي عند قب ، فقال لا : اتقي ال واصبي ... ) .واستدلوا بديث أنس قال : ( أتى النب 

 .“ ل ينكر على الرأة قعودها عند القب ، وتقريره حجةوموضع الدللة من الديث أنه ”قال الحافظ : 
وبديث بريدة ( كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) .

 .“هو قول الكثر ، ومله إذا أمنت الفتنة”قال الحافظ : أن الطاب عام ، فيدخل فيه النساء ، وجه الدللة : 
وبديث عائشة الطويل ، وفيه : ( قالت : كيف أقول لم يا رسول ال ؟ قال : قول : السلم على أهل الديار من الؤمني ...

 لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة القابر للنساء .وتعليم النب قالوا : رواه مسلم ) . 
أنا مكروهة ، وهذا مذهب النابلة .القول الثاني : 

لديث أم عطية : ( نينا عن اتباع النائز ول يعزم علينا ) .
والزيارة من جنس التباع ، فيكون كلها مكروها� غي مرم .قالوا : 

أنا حرام . : القول الثالث
وهذا اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

بtانM ) لMعMنM زMائrرMاتr الsقqبqور r أMنt رMسqولM اMللtه ) r أMبr هqرMيـsرMةM لديث rح qنsاب qهMحtحMصMو ,yيrذrمsرzلتـMا qهMجMر sخMأ
ولن سد الذرائع مقدم على جلب النافع .
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وأما الجابة عن أدلة من قال بالباحة :
فيجاب عنه : مرÍ بامرأة تبكي عند قب فقال : اتقي ال واصبي ... ) أما حديث أنس أن النب 

 ل يقرÍ الرأة على فعلها ، بل أمرها بتقوى ال الت هي فعل ما أمر به وترك ما نى عنه ، ومن جلتهـا النهـي عــن زيـارةأن النب 
القبور ، ففي هذا إنكار قعودها عند القب ، وإذا جاء الحتمال بطل الستدلل .

 ل ينكــر عليهــا الزيــارة وإنــا أمرهــا بالصــب ، ولــو كــانتاحتــج بـه علــى جــواز زيــارة النســاء للقبــور ، فــإنه ” : قال ابن ابن القيم
 .“ قد أمرها بتقوى ال والصب ، وهذا إنكار منه لالا من الزيارة والبكاءحراما� لبيÍ لا حكمها ، وأجيب عن هذا بأنه 

أن هــذه القضــية ل يعلــم هــل كــانت قبــل أحــاديث النــع مــن زيــارة النســاء للقبــور أو ل ؟ وهــي إمــا أن تكــون دالــة علــى الــواز فل
دللة على تأخرها عن أحاديث النع ، أو تكون دالة على النع بأمرها بتقوى ال فل دللة فيها ، وعلى الواز على التقديرين ل

تعارض أحاديث النع ، ول يكن دعوى نسخها با .
فيجاب عنه : : ( كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) أما قول النب 

أنه خطاب للرجال دون النساء ، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو متص بالذكور بأصل الوضع فل يدخل فيـه النسـاء ، وهــذا هـو
الذهب الصحيح الختار ف الصول . 

 فالذن ل يتناول النساء فل يدخلن ف الكم الناسخ .وعلى هذا
 ، فإن للعلماء في ذلك قولين :أن الطاب إن كان متناول� للنساء بطريق التبع والتغليب

إنـه يمــل علــى ذلــكوقيل : إن ذلــك يتــاج إل دليــل منفصــل ، وحينئذ¡ فيحتــاج تنــاول ذلــك للنســاء إل دليــل منفصــل ، قيل : 
عنــد الطلق ، وعلــى هــذا فيكــون دخــول النســاء بطريــق العمــوم ضــعيف ، والعــام ل يعــارض الدلــة الاصــة الستفيضــة ف نــي
النساء عن زيارة القبور ، بـل ول ينسـخها عنـد جهـور العلمــاء ، حـت ولـو علــم تـأخر العــام وتقــدم الـاص ، فكيـف إذا ل يعـرف

أن هذا العام بعد الاص إذ قد يكون ني النساء عن زيارة القبور بعد الذن للرجال ف زيارة القبور ، بل هذا هو القرب .
فيجاب عنه :أما حديث عائشة : ( قول : السلم على أهل الديار ... ) 

بأن الديث ل دللة فيه على جواز زيارة القبور للنسـاء ، لن الــديث إنـا سـيق لتعليـم الســلم علــى أهــل القبـور دون إباحـة
الزيــارة للنســاء ، وقــد تــر الــرأة علــى أهــل القبــور ف مســي لـا مــن غي قصــد الزيـارة فتحتــاج إل التســليم عليهــم ، فل يلــزم مــن

تعليمه لن إباحة الزيارة قصدا� .
 أن هذا التعليم من النب. ارات القبورÍلعائشة يتمل أن يكون قبل النهي الكيد والوعيد الشديد لزو 

م / وينبغي لمن زارها أن يقول : السلم عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء ال بكم ل حقون ... .
-------------------------

 الـــدعاء الــذي يقـــال عنـــد زيــارة القبــور ، وهــو رحــه ال ذكـــر دعـــاء لكنــه ف الواقـــع ممـــع مـــن عـــدة– رحــه ال –ذكـــر الصـــنف 
أحاديث ، ولذلك سأذكر كل دعاء لوحده بالديث الذي ذكر به .

 يعلمهـم إذا خرجـوا إل القـابر أن يقــول قـائلهم : الســلم عليكـم  أهــل الـديار مــن : حـديث بريـدة قــال ( كـان رســول ال منها
رواه مسلم الؤمني والسلمي ، وإنا إن شاء ال بكم لحقون ، نسأل ال لنا ولكم العافية  
رواه مسلم جاء ف رواية : ( أنتم لنا فرط ، ونن لكم تبع ، أسأل ال لنا ولكم العافية ) . 
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 : حــديث عائشــة ف حــديث لــا طويــل قــالت : ( قلــت : كيــف أقــول لــم يــا رســول ال ؟ قــال : قــول الســلم علــى أهــلومنهggا
رواه مسلم الديار من الؤمني والسلمي ، ويرحم ال الستقدمي منÍا والستأخرين ، وإنا إن شاء ال بكم لحقون ) . 

 يــرج مــن آخــر الليــل إل البقيــع فيقــول : كلمــا كــان ليلتهــا مــن رســول ال  : حــديثها الثــان قــالت ( كــان رســول ال ومنهggا
الســلم عليكــم دار قــوم مــؤمني ، وأتــاكم مــا توعــدون غــدا� مؤجلــون ، وإنــا إن شــاء ال بكــم لحقــون ، اللهــم اغفــر لهــل بقيــع

رواه مسلم الغرقد ) . 

م / وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعYه ذلك .
-------------------------

الراد بالقربة ما يqتقرب به إل ال تعال من الطاعات مثل الدعاء ، والستغفار ، والصدقة ، والصلة ، والصوم ، والــج ، وقــراءة
القرآن وغي ذلك ، فل فرق بي القربة البدنية والالية .

 ) أي : فعلها شخص مسلمـ سواء كان من أقارب اليت أو من غيهم .فعلهاقوله ( 
 ) أي : يصل ثوابا إليه بكرم ال ورحته .نفعهقوله ( 

دى للمــوات ويصــل ثوابـا إليهـم ، وهــذا مــذهب qوهذا ما ذهب إليه الؤلف هو أحد القوالـ ف السألة : وهو أن جيع القرب ت
النابلة .

واستدلوا بالقياس على ما ثبت ف الشرع .
 : أنه ل يهدى للمــوات إل مـا دل الـدليل علــى جـواز إهـدائه ، لن وصـول الثـواب إل المــوات مــنوالقول الثاني في المسألة

المور التوقيفية الت ل مال للرأي فيها ، وإنا يعمل فيها با يقتضيه الدليل .
وقد ورد النص ف أمور ينتفع با اليت :

 الدعاء ، وهذا بالجاع .منها :
� لrلtــذrينM آمMنqــواقال تعال ( Íلrـا غMنrوبqلqـ قـrف sــلMعsMل تMو rـانMي rsالrا بMونqقMبـ وMانrنMـا الtـذrينM سMـ sخrrلMـا وMنMل sــرrفsـا اغMنtبـMر MـونqولqقMيـ sمrهrـدsعMبـ sنrوا مqاءMج MينrذtالMو

يم© rحMوف© رqؤMر Mكtنrا إMنtبـMر. ( 
 ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلث : .... وذكر منها أو ولد صال يدعو له ) رواه مسلمـ .وقال 

وصلة النازة ، فإن أهم ما فيها الدعاء للميت .
والدعية الت سبقت الت تقال ف صلة النازة للميت .

 إذا فــرغ مــن دفــن اليــت وقــف عليــهوكــذا الــدعاء لــه بعــد الــدفن ، كمــا ف ســنن أب داود مــن حــديث عثمــان قــال ( كــان النــب 
فقال : استغفروا لخيكم ، واسألوا له التثبيت فإنه الن يسأل ) .

وكذلك الدعاء لم عند زيارة قبورهم .
 الصدقة .ومنها :

ها ، وأظنهـــا لـــو تكلمـــت تصـــدقت ، فهـــل لـــا أجـــر إنلـــديث عائشـــة قـــالت ( أن رجل� قـــال للنـــب   : إن أمـــي افتqلتـــتs نفسqـــ
تصدقتq عنها ، قال : نعم ) متفق عليه .

 فقــال : يـا رســول ال ، إن أمــي تـوفيتوعن عبد ال بن عباس ( أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنهـا ، فـأتى النــب 
وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها إن تصدقتq عنها ، قال : نعم ) رواه البخاري .

 الصوم .ومنها :
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 ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه .لديث عائشة . قالت : قال رسول ال 
 الج .ومنها :

 فقالت : إن أمي نذرتs أن تج فلم تج حت ماتت ، أفأحـج عنهــالديث ابن عباس ( أن امرأة من جهينة جاءت إل النب 
؟ قال : نعم ، حجي عنها ، أرأيتr لو كان على أمكr دين© أكنتr قاضيتMـه ؟ اقضوا ال ، فال أحق بالوفاء ) رواه البخاري .

 الدين .ومنها :
فقد أجع السلمون على أن قضاء الديsن من ذمةr اليت يسقطه ، ولو كان من أجنب ، ومن غي تركته .

 أنـه قــال ( أنـا أول بــالؤمني مـن أنفســهم ، فمــن تـوفM مــن الـؤمني فــتك ديsنـا�وقد دل على ذلك حديث أب هريـرة . عــن النـب 
فعليÍ قضاؤه ، ومن ترك مال� فلورثته ) متفق عليه .

واختلفوا في العبادات البدنية كالصلة وقراءة القرآن وغيرها :
فقال بعض العلماء بالجواز .

كما ذكر ذلك الؤلف رحه ال .
واستدلوا بالقياس على ما ثبت ف الشرع .

وذهب بعض العلماء : إلى أنه ل يصل شيء من ذلك .
لن ذلــك ل يكــن مــن فعــل السـلف ، فلــم يكــن الســلف إذا قـرأ أحـدهم القــرآن أهـدى ثـوابه ليتـه ، أو صـلى تطوعـا� أهـدى ذلــك

للموات ، أو صام تطوعا� وأهدى ذلك للموات ، فالفضل والول القتصار على ما ورد به النص .
وهذا القول هو الراجح .

كتاب الزكاة
مقدمة :
تعريفها: 

 النماء والزيادة.لغة:
:Tهي نصيب مقدر شرعا� ف مال معي يصرف لطائفة مصوصة.وشرعا 

وسميت زكاة: 
 ، وتطهــر نفــس الغن مــن الشــح والبخــل ، وتطهــر نفــس الفقي مــن الســد والضــغينة ،وتزكــي صــاحب الــال ، لنــا تزكــي الــال

وتسد حاجة السلم والسلمي .
خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ) . ( كما قال تعال

 ) رواه مسلم .ما نقصت صدقة من مال ( وقال 
كم_ها :  تطهي أصحاب الموال من الشح والبخل، تقوية روابط التمع ، تزيد البة والودة بي أفراد التمع، وأيضا� فيهــاومن ح_

امتحان للنفس ، لن الال مبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانـة الضــعفاء وكفايـة أصــحاب الاجـة ، وتكفــر الطايــا وتــدفع
البلء ، وملبة للمحبة . 

واجبة بالكتاب والسنة والجاع : حكمها.
وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة ) .ل ( قال تعال

نا� وMأMقrيمqوا الصtلةM وMآتqوا الزtكMاةM وقال تعال ( و sسqح rاسtلنrوا لqولqق. (
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يqوقال تعال (  rصtالن MمsعrنMو MلsوMمsال MمsعrنMف sمqلكsوMم Mوqه rهtاللrوا بqم rصMتsاعMو MاةMكtوا الزqآتMو Mلةtوا الصqيمrقMأMف. ( 
شــهادة أن ل إلـــه إل ال وأن ممــدا� رســـول ال، وإقـــام الســـلم علـــى خـــس: نبن ( ولـــديث ابـــن عمـــر قـــال: قـــال رســـول ال 

.متفق عليه ) الصلة، وإيتاء الزكاة...
.متفق عليه  ) م فتد إل فقرائهمـذ من أغنيائهـم صدقة، تؤخـوأعلمهم أن ال افتض عليه(  ولديث بعث معاذ إل اليمن وفيه:

وأجــع الســلمون علــى وجوبــا، فمــن جحــد وجوبــا وهــو مــن عــاش بي الســلمي فــإنه كــافر، لنــه مكــذب ل ولرســوله ولجــاع
السلمي.

Tوكسل Tإذا تركها تهاونا: 
  وهذا مذهب للجمهور: ،فالصحيح أنه ل يكفر

رواه ) فيى ســـبيله إمـــا إل النـــة وإمـــا إل النـــار ( ... وبة مـــن ل يـــؤد الزكـــاة قـــالــــ لـــا ذكـــر عقلـــديث أب هريـــرة أن رســـول ال 
 ، وهذا يدل على أنه ل يكفر ، إذ لو كان كافرا� ما كان له سبيل إل النة .مسلم
اختلف العلماء على قولين : ؟ وتؤخذ منه قهرا�، ولكن هل تبأ ذمته

 : أن المام إذا أخذ الزكاة قهرا� بل نية من الزكي فإنا تزىء عن صاحبها .القول الول
وهذا قول النفية والالكية والشافعية والنابلة .

قالوا : أن للمام ولية ف أخذها ، ولذلك يأخذها من المتنع اتفاقا� ، ولو ل تكن مزئة لا أخذها .
 : أن المــام إذا أخـذ الزكـاة قهـرا� بل نيـة مــن الزكـي فإنـا ل تزىء عـن صـاحبها باطنـا� ، وإن أجــزأت ظـاهرا� ، وهـذاالقول الثاني

اختيار شيخ السلم ابن تيمية .
لن الزكاة عبادة ، يشتط لصحتها نية التعبد ل تعال ، فل تسقط مع القدرة عليها ، وهذا القولـ أصح .

 :مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصلة لربعة أسباب
:Tلن الزكاة قرينة الصلة ف كثي من الواضع.أول 
:Tلنا تأت بعد الصلة ف الهية.ثانيا 
:Tشدة حاجة الكلف إليها.ثالثا 
:Tوإيتاء الزكاة...وإقام الصلة بن السلم على خس... (  اقتداء بديث ابن عمر رابعا  . (

عقوبة تارك الزكاة: 
عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية: 

العقوبة الخروية: 
ل له يــوم القيامــة شـجاعا� أقــرع لـه زبيبتـان يطــوقه يــومثÍثÍمq آتاه ال مال� فلم يؤد زكاته مq ( منل عن أب هريرة قال: قال رسول ال

.متفق عليه ) ث يقول: أنا كنزك، أنا مالك - يعن بشدقيه - القيامة، ث يأخذ بلهزمتيه
نقطتان سوداوان فوق العيني وهو أخبث اليات. ]الزبيبتان[ الذي ل شعر له لكثرة سه وطول عمره.  ]القرع[  الية الذكر. ]الشجاع[ 

العقوبة الدنيوية: 
.رواه ابن ماجه »ماءس قوم زكاة أموالم إل منعوا القطر من المنع...وما  ( عن ابن عمر قال: قال رسول 

:فرض الزكاة 
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وMالrrمs حMـقÁ مMعsلqــوم) وقـال تعـال (وMآتqوا حMقtهq يـMوsمM حMصMـادrهr  لقوله تعال ( – كما قاله ابن كثي –أصل فرضها ف مكة  وMالtــذrينM فrــ أMمsــ
©  rومqر sحMمsالMو rلrائtلسrوهذه آيات مكية .ل . ( 

وأما فرضها بتقدير النصبة والقادير فهو ف الدينة ف السنة الثانية .
م / وهي واجبة على كل مسلم� .

-------
 بذكر شروط الزكاة العامة ، فذكر الشرط الول وهو: السلم .– رحه ال –بدأ الؤلف 

ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتم إل أنم كفروا بال وبرسوله ) . ( ولقوله تعال ، فالكافر ل تب عليه ول تصح منه
...فادعهم إل التوحيد، فإن هــم أجـابوك فــأعلمهم أن ال ( الديث فيه  بعث معاذا� إل اليمن.ولديث ابن عباس (أن النب 

 .متفق عليه  )قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتد على فقرائهم
.ول يطالب با إذا أسلم

 للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف ) . ( قللقوله تعال
م : حر .

-----------
ل يلك ، لن الال الذي بيده لسيده .لنه  ، فل تب على العبد هذا الشرط الثان ، أن يكون حرا� ،

. Tنصابا YكYم / مل
----------

 فل بـد أن يكـون عنـد النسـان مـال يبلــغ النصــاب الـذي قـدره الشـرع، وهـو يتلـفهـذا الشــرط الثــالث ، وهـو أن يلــك نصـابا� .
 فإن ل يكن عند النسان نصاب فإنه ل زكاة فيه. ،باختلف الموال

النصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة عليه. 
ودليل هذا الشرط أدلة كثية :

[.متفــق عليـــه ) ليــس فيمــا دون خــس أواق صــدقة، وليــس فيمــا دون خــس ذود صــدقة ( عــن أب ســعيد قــال: قــال رســول ال 
ليس له مفرد من لفظه، ويطلق على الثلث من البل إل العشر. ]ذود[ جع أوقية وهي تعادل أربعي درها�  ]أواق

 ) .ف كل أربعي شاة شاة( وف حديث أنس 
م / ول زكاة في مال حتى يحول عليه الحول .

------------
هذا الشرط الرابع ، بأن ير عليها حول وهي ف حوزة مالكها ( أي : أن يتم على الال بيد صاحبه سنة كاملة ) .

.[ وهو متلف بي رفعه ووقفه ]  ( ل زكاة ف مال حت يول عليه الول ) رواه أبوداود لديث علي قال : قال 
والقوى أنه موقوف على أب بكر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة كما ذكر ذلك الدارقطن وابن عبد الق وابن حجر .

 كــان يبعــث عمــاله علــى الصــدقة كــل عــام ث عمــل بــذلك الســنة الفعليــة ، فــإن النــب – الختلــف فيــه –ويغن عــن هــذا الثــر 
اللفاء با عملوه من سنته ، بل بعضهم من السعاة كعمر .

ومن النظر : اشتاطه فيه رفق بالالك ليتمالك النماء فيواسي منـه ، لنـا لـو وجبـت ف كـل شـهر لكـان ذلــك ضـررا� ف الالــك أو
بأصحاب الموال ، ولو وجبت ف السنتي أو الثلث أو أكثر لكان ذلك ضررا� على أهل الزكاة .
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 و السلع التجارية والنقود[ وهي البل والبقر والغنم ] وهذا الشرط خاص بالنعام. 
اعتـــب الـــول ف النعـــم ، لنـــا مرصـــدة للـــدر والنســـل ، والـــول مظنـــة النمـــاء ، فيكـــون إخـــراج الزكـــاة مـــن الريـــع فيكـــون أســـهل

وأيسر .
 التكليف [ بأن يكون بالغا� عاقل� ] لن القول الراجح أن الزكاة تب ف مال الصب والنــون– رحه ال –ل يذكر الصنف 

، وهذا مذهب أكثر العلماء .
لعموم الدلة الت تدل على وجوب الزكاة ف مال الغنياء ول تستثن .

) وكل الغنياء مــن عاقــل ومنــون ، وصــغي وكــبي ، متــاج إل طهـارة ال لــم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ... وقوله تعال (
وتزكيته إياهم .

 : ( مــن ول يتيمـا� لـه مـال فليتجــر بـه ول يـتكه حــت تـأكلهولديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده قـال : قـال رسـول ال 
رواه التمذي الصدقة ) . 

ولن العن الذي فرضت من أجله الزكاة وهو شكر ال جل وعل وطهارة الال ، يسري على مال الصب والنون ، إذ ها باجــة
إل شكر ال وطهارة أموالم أسوة بغيهم من الغنياء .

 : شــكرا� ل تعــال علــى نعمــة الــال ،المر الول : وذلك لمرينوأيضاq فإن القصود من الزكاة سد خلة الفقي مــن مــال الغن، 
 : تطهيا� للمال ، ومالما قابل لداء القربات منه ، وهو مل للشكر ومل للتطهي .المر الثاني

ولن الزكاة واجب مال ، فتجب ف مالما كغيها من ذوي اليسار .
 كان يبعث سعاته لقبض الزكاة ول يقل لم ل تأخذوا الزكاة من مال الاني والصبيان مع كثرة وجود ذلك.ولن النب 

 ، فقد قال بوجوبا : عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر ول يعلم لم مالف .أن هذا قول أصحاب النب 
قال عمر : اتروا ف أموال اليتامى ول تأكلها الصدقة .

وذهب أبو حنيفة إل أنه ل تب الزكاة ف مال الصب والنون .
 : ( رفع القلم عن ثلثة : عن النون حت يصحو ، وعن الصب حت يبلغ . . . ) .لقوله 

وقالوا : إن المر بأخذ الزكاة من الغنياء للتطهي والتزكية ، والصـب والنـون ليســا ف حاجـة إل ذلـك ، لن التطهي إنـا
يكون من الذنوب ول ذنب لما .

والراجح القول الول .
والواب عــن حـديث ( رفــع القلــم عــن ثلثـة : ... ) أن هــذا الـديث ف العبـادات البدنيـة،  لضــعف عقلــه وبـدنه بلف الاليـة،

فإن مالMه كمالr غيه ( مال© نام¡ تام الشروط ل مانع منه ) .
 : الجرة هل يشتط لا الول أم ل ؟ كأجرة العقارات على سبيل الثال ؟مهمةمسألة 

اختلف العلماءكما لو كان لشــخص عقــار ، فــأجر هــذا العقــار فهــل هــذه الجــرة يشــتط ف وجــوب الزكــاة فيهــا الــول أم ل ؟ 
فيها على ثلثة أقوال :

 : انا تب بعد مضي حول على العقد .القول الول
وهذا مذهب النابلة والشافعية .
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 وجبــت الزكــاة مــن غي فــرق بي أن25 مــرم ) مــن عــام 1 إذا جــاء ( – 24 مــرم ) مــن عــام 1مثــال : رجــل أجــر عقــاره ف ( 
يكون قبض الزكاة عند العقد أو بعد مرور شهر أو مرور شهرين أو مرور سنة .

لكنه ل يلزمه إخراج الزكاة إل إذا قبضها .
دليلهم يقولون لنه بالعقد صار مستحقا� للزكاة ، فكأنه صار مالكا� لا ف ذلك الوقت .

 : تب بعد مضي حول على القبضالقول الثاني
وهذا مذهب أب حنيفة 

بعن انه لو استهلكها بعدما قبضها فإنه ل زكاة فيها .
لعموم الدلة كحديث (  ل زكاة ف مال حت يول عليه الول ) .

ومن النظر : قالوا لنه قبل القبض غي قادر على الستفادة من هذا الال ، فكأن هذا الال غي نام¡ .
 : ل يشتط الول أصل� وإنا يرج الزكاة وقت القبض ، مت قبض الجرة أخرج زكاتا .القول الثالث

اختيار ابن تيمية وجع من العاصرين .
لن أجرة العقار بنزلة الثمرة الادثة .

والقول الثاني هو الراجح . وال أعلم .
: يستثن ما ل يشتط له حولن الول ما ذكره الصنف رحه ال بقوله

م / الخارج من الرض .
-----------

فالارج من الرض من البوب والثمار ، ل يشتط له مضي عام كامل ، بل يب إخراج زكاتا عنــد حصــادها واســتخراجها مــن
الرض .

) .وMآتqوا حMقtهq يـMوsمM حMصMادrهr لقوله تعال ( 
م / وما كان تابعاT للصل ، كنماء النصاب ، وربح التجارة ، فإن حولYهما حول أصلهما .

---------------
أي : وما ل يشتط له حولن الول :

 .فحولـ النتاج حول المهات نماء النصاب :
) ففيهــا220) مــن الغنــم ففيهــا شــاتان، وقبــل تــام الــول بشــهر ولــدت مــائة، فأصــبح لــه (120 لــو كــان عنــد شــخص (مثggال:

 .ثلث شياه، مع أن أولدها ل يتم لا إل شهر (أي ل يول عليه الول) ، لكن تب فيه الزكاة لن حوله حول أصله
مثــال آخــر : لــو أن إنســانا� عنــده أربعــون شـاة ، فــأنتجت هــذه الربعــون حــت أصــبحت مــائة وإحــدى وعشــرين شـاة ، فهنـا يــب

إخراج زكاتا وهي شاتان ، مع أن النماء ل يل عليه الول ، وذلك لن النماء يتبع الصل .
 .فإن حوله حول أصله :  ربح التجارة

 لو فتح إنسـانا� مل� ف شـهر مــرم ورأس مـاله خسـة آلف، ث إنـه ربـح ف شـهر مـرم خسـة آلف، وف شـهر صـفر خسـةمثال:
آلف، وف شهر ربيع خسة آلف، ولا انتهت السنة فإذا معه خسون ألفا�، ففي هذه الالة يزكي عن المسي ألفا�، لن الربــح

فرع والفرع تبع للصل.
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 إنسان عنده أرض تساوي خسـي ألفـا�، وقبـل تـام السـنة صـارت تسـاوي مـائة ألـف، فـإنه هنـا يزكـي عـن الـائة ألـف،مثال آخر:
 .مع أن المسيـ الثانية ل يل عليها الول، لكنه ربح المسي الول فيتبع الصل، لن الربح فرع والفرع تبع للصل

م / ول تجب الزكاة إل في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة النعام .
----------------

أي : أن الموال الت تب فيها الزكاة هي أربعة أنواع فقط أولا :
 هي: البل والبقر والغنم. :السائمة من بهيمة النعام

يــؤدي زكاتـا إل جــاءت يــوم القيامــة أعظــم مــا كــانتمــا مــن صــاحب إبــل ول بقــر ول غنــم ل  ( ودليــل وجــوب الزكــاة فيهــا قــوله 
 ) .وأسن تنطحه بقرونا

 :يشتط أن تكون سائمة
ومنه شجر فيه تسيمون ) . (  الراعية، ومنه قوله تعال :السائمة لغة

 .فهي الكتفية بالرعي الباح أكثر العام : وأما في الشرع
سـائمتهاف ديث أنــس ف الكتـاب الـذي كتبـه أبـو بكــر ف الصــدقات: (وف الغنـم والدليل على أنه يشتط أن تكون سـائمة : حـ

 .ف كل أربعي شاة شاة)
 rهtللMا qولqسMر MالMق : MالMق rه zدMج sنMع ,rيهrبMأ sنMع , زr بsنr حMكrيم¡ sهMبـ sنMعMو )MمrائMس zـلqـ كrــون¡ــ فqبMل qــتsنrــ بMيrعMبsرMـ أrف : رواه ....) ةr إrبrــل¡

أحد .
ر السوم ل بد له من فائدة يعتــد بـا ، صـيانة لكلم sر السوم ف الديث يدل بفهومه على أن العلوفة ل زكاة فيها ، لن ذك sفذك

الشارع عن اللغو .
 ويعلفهــا– مثل� –فل تب الزكاة ف بيمة النعام إل إذا كانت سائمة أكثر الــول ترعــى الكل البـاح ، بـأن ترعــى ســبعة أشـهر 

خســـة أشــهر ، واعتـــب الكـــثر ، لن لــه حكـــم الكـــل ، وهـــذا بلف العلوفـــة فل زكــاة فيهــا ، لنــا تكــثر مؤنتهــا ، فيشـــق علـــى
النفوس إخراج الزكاة منها ، بلف السائمة .

 : شخص عنده أغنام ، ثانية أشهر ل يعلفها [ف الب] وأربعة أشهر يعلفها ، فهذه زكاتا زكاة بيمة النعام .مثال
. الكمة من اشتاط السوم : الرفق بالالك
 :أحوال السائمة

:Tأن تسوم الول فهذه فيها زكاة.أول 
:Tأن ترعى أكثر الول ففيها الزكاة وهذا الذهب.ثانيا 
:Tأن تكون راعية أقل من النصف فهذه ل زكاة فيها.رابعا 

. (إذا� يشتط لزكاة بيمة النعام: أن تكون سائمة وأن ترعى الول كله أو أكثره)
م / والخارج من الرض .

هذا النوع الثان من أنواع الموالـ الت فيها الزكاة .
) . [ وسيأت تفصيلها إن شاء ال ] .وMآتqوا حMقtهq يـMوsمM حMصMادrهr (  والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله تعال

م / والثمان .
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---------
هــذا هــو النــوع الثــالث مــن النــواع الــت فيهــا الزكــاة وهــي الثــان وتشــمل : الــذهب والفضــة والوراق النقديــة الــت تنــوب عنهــا ،

وتشمل أيضا� السهم والسندات .
نrزqونM الذtهMبM وMالsفrضtةM وMل يـqنsفrقqونـMهMا فr سMبrيلr اللtهr فـMبMشzرsهqمs بrعMذMاب¡ أMلrيم¡والدليل على وجوب الزكاة فيها قوله تعال (  sكMي MينrذtالMو. (

ا (وقال  نs نMـار¡ فMـأqحrsىM عMلMيـsهMـ نـsهMا حMقtهMا إrلt إrذMا كMانM يـMوsمq الsقrيMامMةr صqــفzحMتs لMـهq صMـفMائrحM مrــ rى مzدMؤqيـ Mة¡ لtضrف MلMب¡ وMهMذ rب rاحMص sنrا مMم
Mــ sيMــى بـMضsقqــ يـtتMة¡ حMن يM أMلsــفM سMــ ارqهq خsMسrــ Mد انM مrقsــ ا بـMرMدMتs أqعrيــدMتs لMــهq فrــ يـMوsم¡ كMــ رqهq كqلtمMــ وMى بMrــا جMنsبqــهq وMجMبrينqــهq وMظMهsــ نtــمM فـMيqكsــ MهMج rــارMــ نrف

rارtالن Mلrا إtمrإMو rةtنMsال Mلrا إtمrإ qهqيلrبMى سMرqيـMفـ rادMبrعsرواه مسلم .ال ( 
 : مضي حول كامل ، وبلوغ النصاب [ وسيأت تفصيلها إن شاء ال ] .وتجب الزكاة فيها بشرطين

: لكن اختلف العلماء ف الذهب الباح الستعمل الذي تستعمله الرأة هل فيه زكاة أم ل على قولي
القول الول: أنه فيه الزكاة :

وبــه قــال عمــر بــن الطــاب ، وعبــد ال بــن عمــرو ، وعائشــة ، وســعيد بــن جــبي ، وابــن الســيب ، وجــابر بــن زيــد ، وميمــون بــن
مهـــران، وممـــد بـــن ســـيين، وماهـــد، والزهـــري، وعطـــاء بـــن أب ربـــاح، وعبـــد ال بـــن شـــداد ، ومكحـــول، وعلقمـــة ، والســـود ،

وإبراهيم ، وابن البارك ، وابن شبمة ، والطحاوي ، وابن حزم ، وابن النذر ، والصنعان .
وهو مذهب أبي حنيفة .

ورجحه الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمي رحهما ال تعال .
أدلتهم :ورجحه احتياطا� : الطاب ، والشنقيطي ، وأبو بكر الزائري ، وصال البليهي . 

) . والذين يكنزون الذهب والفضة ول ينفقونا ف سبيل ال فبشرهم بعذاب أليم قوله تعال : (
عـــدم إخـــراج مـــا يـــب فيهمـــا مـــن زكـــاة وغيهـــا مـــن القـــوق ، واليـــة عامـــة ف جيـــع الـــذهبوالمggراد بكنggز الggذهب والفضggة : 

والفضة ، ل تصص شيئا� دون شيء ، فمن ادعى خروج اللي الباح الستعملـ من هذا العموم فعليه الدليل .
 : ( ما من صـاحب ذهــب ول فضـة ل يـؤدي فيهـا حقهـا إل إذا كـان يـوم القيامــة صــفحتما ثبت ف حديث مسلمـ من قوله 
له صفائح ... ) . والديث عام .

أتعطين زكاة وف يد ابنتها مسكتان مــن ذهــب ، فقــال لــا : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النب 
 فألقتهما . رواه أبو داود والتمذي .أيسرك أن يسورك ال بهما سوارين من نار ؟؟ قالت : ل ، قال : هذا 

 : ” إسناده صحيح “ . وقال ابن الملقن . “إسناده قوي” : وقال النووي . “إسناده قوي”  قال ابن حجر:
  .“إسناده حسن” : وقال اللباني . “أقل درجاته السن” : وقال الشنقيطي

 وف يــدي فتختــان مــن ورق فقــال : مــا هــذا يــا عائشــة ؟ فقلــت : صــنعتهنولــديث عائشــة قــالت : ( دخــل علــي رســول ال 
 : ”قال النووي رواه أبو داود والاكمأتزين لك يا رسول ال ، فقال : أتؤدين زكاتن ؟ قلت : ل ، قال : هو حسبكr من النار ) . 

إسناده حسن “ . وصححه اللبان .
أنه ل زكاة فيه  .القول الثاني : 

وبه قال ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وابن مسعودـ ، وأساء ، وعمرة بنت عبد الرحن ، والسن البصري ، وطاووس ، والشعبـ ،
وابن السيب .
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 :أدلتهموهو مذهبـ مالك والشافعيـ وأحد . 
 : ( ليس على السلم ف عبده ول فرسه صدقة ) . ف قوله حديث أب هريرة 

 : ” هذا الديث أصل ف أن أموالـ القنية ل زكاة فيها “ .قال النووي
رواه البيهقي  : ( ليس ف اللي زكاة ) .  ف قوله وحديث جابر 

فقد ذكر الشيخ البسام :أنه صححه : أبو زرعة ، وابن الوزي ، والنذري ، وابن دقيق العيد .وهذا مختلف فيه : 
 : باطل ل أصل له . وضعفه اللبان .وقالوضعفه : البيهقي ، 

وروي هذا القول عن جع من الصحابة .
فقـــــد جـــــاء عـــــن جـــــابر ( أنـــــه ســـــئل : أف اللـــــي زكـــــاة ؟ قـــــال : ل ، قيـــــل : وإن بلـــــغ عشـــــرة آلف ؟ قـــــال : كـــــثي ) أخرجـــــه 

عبد الرزاق .
وعن نافع ( أن ابن عمر كـان يلـي بنـاته وجـواريه الــذهب ث ل يـرج مــن حليهـن الزكـاة ) أخرجـه مالــك ، قـال الشــنقيطي : هـذا

السناد ف غاية الصحة .
وعن أنس ( أنه سئل عن اللي ؟ فقال : ليس فيه زكاة ) أخرجه البيهقي .

 أمرهمـ بالزكاة ف ذلك .أنه كان للصحابة  أموال من اللية ما هو معروف ول يثبت أنه 
أجاب هؤلء عن أدلة القول الول :

أن الية والديث ، هذه عمومات ، ولذا العموم أدلة تصص معناه وتقيد اطلقه ..1
أما الحاديث الت فيها المر بإخراج الزكاة ( كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيه ) ففيها ضعف  .2

 .“ليس يصح ف هذا الباب شيء ، ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب”: قال الترمذي 
 .“ شيء ف الذهبل يثبت عن النب ”: قال ابن عبد البر 

أجاب أصحاب القولـ الول عن أدلة القول الثان :
أن حديث ( ليس ف اللي زكاة ) ضعيف .

وعلى فرض صحته : فأنتم ل تقولون به ، حيث أنم يوجبون الزكاة ف الذهب إذا أعد للنفقة والجرة .
والراجح القول الول ، وال أعلم .

م / وعروض التجارة .
---------------

هذا هو النوع الرابع من الموال الت تب فيها الزكاة وهي عروض التجارة : وهي ما أعـد لـبيع وشـراء لجـل الربـح مــن اليوانــات
والقمشة والسيارات والواد الغذائية ومواد البناء ونو ذلك .

والــدليل علـــى وجــوب الزكــاة فيهــا عمــوم قــوله تعــال ( خــذ مـــن أمــوالم صــدقة ) وقــوله ( والــذين ف أمــوالم حــق معلـــوم ، ومــال
التجارة أعم الموالـ فكانت أول بالدخول .

 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الرض ) .ل (قال تعالو
 ) .أعلمهم أن ال افتض عليهم صدقة ف أموالم تؤخذ من أغنيائهم..( لعاذ لا بعثه إل اليمن ولقوله 
 .) وعروض التجارة مال ف أموالم فقوله (

 (وهــذا الــديث متلـفرواه أبــو داوديأمرنـا أن نـرج الصــدقة مــن الـذي نعـده للـبيع)  وعن سرة بن جندب قال (كـان رســول ال 
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ف صحته) .
ولن غــالب أمــوال النــاس عــروض تــارة ، فلــو قيــل بعــدم وجــوب الزكــاة فيهــا لســقطت الزكــاة ف جــزء كــبي مــن أمــوال الســلمي ،

وهذا يالف مقصدـ الشريعة من شرعية الزكاة .
 .“الئمة الربعة وسائر المة على وجوب الزكاة ف عروض التجارة” قال شيخ السلم ابن تيمية:

 عرض ليباع ويشتى ، أو لنه يعرض ث يزول ويفنqسي بذلك لنه ي
. [ وسيأت تفصيلها إن شاء ال ] وتب الزكاة ف العروض بشرطي : مضي حول كامل ، وبلوغ النصاب

زكاة السائمة
 رحه ال - ما يتعلق بزكاة السائمة ، وهـي الــت ترعـى العشــب ونـوه مـا ل يزرعــه الدمــي–أي : ف هذا الباب سيذكر الصنف 

حول� كامل� أو أكثر الول .
. ( وهذا مذهب جاهي العلماء ) وقد سبق أن السوم شرط ف وجوب زكاة بيمة النعام
. والسائمة الت تب فيها الزكاة هي : البل والبقر والغنم ، وما عداها ل تب فيه الزكاة إل إذا كانت عروض تارة

نصاب البل
ر� اYلصbدbيق YوYعYنa أYنYس� م /  aكYا بYبŶن أYأ ] هYل YبYتYل̂له_ (  كYس[ول[ اYا رYهYضYرYgل̂ت_ي فYة_ اYق Yل̂صدYة[ اYر_يضYذ_ه_ فYهيgg_ل̂تYاYو ,Yل_م_ين ggaم[سaلYى اggYلYع 

ا اYلaغYنgYم [ gYهYgا د[ون gYمYل_ فg_ب _aلYا Yنgg_م Yر_ين ggaع_شYع� وYبaرYه [ ف_ي أYس[ولYا رYل̂له[ ب_هYا YرYمYى أgYإ_ل Yر_ين ggaع_شYا و ggTس aمYخ aتgYغYلYgا بYإ_ذgYف ,dاة gYس� ش gaمYخ bلg]ي كg_ف
ا gYف_يهYف Yنgع_يYبaرYأYس� و gaمYى خgYإ_ل Yنgث_ي YلYثYت�ا و gg_س aتgYغYلYgا بYإ_ذgYف ر � gYكYون� ذg]بYن[ لaابgYف aنg]كYت aمgYل aإ_نgYى فgYثagاض� أ[نggYخYت[ مaا ب_نYف_يهYف Yث_ين YلYثYس� وaمYخ
تbينY إ_لggYى خYمggaس� gg_سYو TةYد gg_احYو aتggYغYلYgا بYإ_ذggYل فggYمYجaلYة[ اggYر[وقYط dةgĝق ا ح_ ggYف_يهYف Yينbت gg_ى سggYإ_ل Yنggع_يYبaرYأYت�ا و gg_س aتggYغYلYgا بYإ_ذggYى, فggYثagأ[ن ب_نggaت[ لYب[ggون �
ائYة� gg_مYو Yر_ين ggaى ع_شggYإ_ل Yع_ين ggaت_سYى وYد ggaإ_ح aتggYغYلYgا بYإ_ذgYف , ع_ينY فYف_يهYا ب_نaتYا لYب[ون� aى ت_سYإ_ل Yع_ينaبYسYت�ا و وYسYبaع_ينY فYف_يهYا جYذYعYة d فYإ_ذYا بYgلYغYتa س_
aمggYل aنggYمYو ,dةgĝق ينY ح_ gg_س aمYخ bلg]ي كgg_فYو , ر_ينY وYم_ائYة� فYف_ي ك[لb أYرaبYع_يggنY ب_نggaت[ لYب[ggون� aى ع_شYلYع aتYادYا زYإ_ذYف , ̂قتYان_ طYر[وقYgتYا اYلaجYمYل_ فYف_يهYا ح_

Yا صYف_يه YسaيYلYgب_ل_ ف _aلYا Yم_ن dعYبaرYه[ إ_̂ل أYعYم aك[نYيgاYهjgبYر YاءYشYي aنYإ_̂ل أ dةYق Yد. ( 
----------------

نصاب البل :
. الديث دليل على وجوب الزكاة ف البل كما سبق
 أن الزكاة ف البل يب إذا بلغت خسا� ، ويدل لذلك قوله. ( صدقة rدsوليس فيما دون خس ذو ) 
 وإن كانت سائمة - إل إذا شاء ربا .–أن من عنده أقل من خس ل زكاة فيها 
: جدول نصاب البل

 كالتال :120 – 5نصاب البل من 
 : شاة واحدة .5-9
 : شاتي .14 - 10
 شياه  .3 : 19- 15
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 شياه .4 : 24- 20
 : بنت ماض .35 – 25
 بنت لبون .45 – 36
 حقة .60 – 46
 جذعة .75 – 61
 ] بنتا لبون .90 – 76[ 
 ] حقتان .120 – 91[ 

 ، ف كل خسي حقة ، وف كل أربعي بنت لبون .120وعلى هذه القادير انعقد الجاع . ث بعد : 
 حقاق .3 : فيها 150 : فيها حقة واحدة وبنتا لبون .         130

بنت اللبون : هي أنثى البل تت لا سنتان وسيت بذلك لن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لب غالبا� .
بنت ماض : أنثى البل ولا سنة واحدة ، وسيت بذلك لن الغالب أن أمها حامل .

حقة : النثى لا ثلث سنوات سيت بذلك لنا استحقت أن يطرقها الفحل .
 سنوات .4جذعة : أنثى البل وتت لا : 

نصاب الغنم
قYة_ اYلaغYنYم_ م /  YدYف_ي صYن_في وaيYgتYgائ gg_ى مYة� إ_لYم_ائYو Yر_ين aى ع_شYلYع aتYادYا زYإ_ذYف ,dاةYش ر_ينY وYم_ائYة_ شYاة � aى ع_شYإ_ل Yع_ينYبaرYأ aتYانYا كYا إ_ذYت_هYائ_مYس

اةd، فgYإ_ذYا gYة� شYائ gg_م bلg]ي كgg_فYة� فYائ gg_ث_م YلYى ثgYلYع aتYادYا زYإ_ذYاه �   فYي ث[ ش_ YلYا ثYف_يهYة� فYثم_ائ YلYى ثYن_ إ_لaيYgتYgائ , فYإ_ذYا زYادYتa عYلYى م_ فYف_يهYا شYاتYان_
قYةd, إ_̂ل أYنa يYشYاءY رYبjgهYاة�كYانYتa سYائ_مYة[ اYل̂رج[ل_ نYاق_صYةT م_نa أYرaبYع_ينY شYاة� YدYا صYف_يه YسaيYلYgف Tة Yد  ) .  شYاةT وYاح_

---------------
نصاب  الغنم :

. الديث دليل على وجوب الزكاة ف الغنم
 40: أجع العلماء على أن أول نصاب الغنم. 
: جدول نصاب الغنم

 . ثلث شياه : 399-201  ،   شاتان :200-121 ،  شاة: 120 -40
.   خس شياه599 - 500 ، أربع شياه 499  –400 ، فمثل� : ) شاة100ث ف كل (

قYة_م /  Yل̂صدYا YةYي aشYم_ع� خYت aم[ج YنaيYĝرق[ بYف]gي YلYق� وbرYفYgم[ت YنaيYgع[ بYم aي[ج YلYو. 
-----------------

أي : أنه يرم أن يمع بي متفرق  ، أو يفرق بي متمع خشية الصدقة  .
 ] ف جهة ، فهذا أمر20 ] ف جهة ، و[ 20 ] شاة ، فلما علم بقدوم الصدق فرقها ، جعل [ 40 : شخص عنده [ مثال

مرم ، لنه فرق من أجل الروب من الزكاة .
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ــوا بقــدوم الصــدق ، جعوهــا ف40 : ثلث أشــخاص عنــد كــل واحــد [ مثggال  ] شــاة ، تــب علــى كــل واحــد شــاة ، فلمــا علمـ
] فعلــوا ذلــك حيلـة للتخلــص مـن الزكـاة ، فهـذا120مكان واحد ، من أجل أن يكون فيها شـاة واحـدة ، لنـه يصــي مموعهــا [

أمر مرم .
اليــل الــت تــؤدي إل إبطــال القــوق أو تفيفهــا مرمــة ف الشــريعة ، وقــد مســخ ال تلــك القريــة قــردة لـا تــايلوا علــى ارتكــاب

ئrيMالرم كما قال تعال (  rاسMة� خMدMرrوا قqونqك sمqMا لMنsلqقMفـ rتsبtالس rف sمqكsنrا مsوMدMتsاع Mينrذtال qمqت sمrلMع sدMقMلMو. ( 
فائgلو كان مال الرجل نفسه متفرق:  : دة

) شاة ف الرياض، فالصحيح أن عليه الزكاة، لن الالك واحد.20) شاة ف رفحاء، و (20 شخص عنده (مثال:
ا ب_ال̂سو_ي̂ة_(   Yه[مYgن agيYgان_ بYعYاجYرYgتYgا ي Yه[مĝإ_نYن_ فaيYل_يطYخ aم_ن YانYا كYمYو. ( 

---------------
اللطة مؤثرة وتعل الالي مال واحد.أي : أن 

ا بrالسtوrيtةr ( – رحه ال –للحديث الذي ذكره الصنف  MمqهMنـ sيـMبـ rانMعMاجMرMتـMا يـ MمqهtنـrإMف r sيMيطrلMخ sنrم MانMا كMمMو. ( 
 ، عندي غنم، وأنــت عنـدك غنـم، والثـالث عنـده غنـم، والرابـع عنـده غنـم، وخلطناهـا جيعـا�، فتجعــل الـالي كالـال الواحـدمثال:

لكن تكون الخلطة مؤثرة بشروط :
: أن يكون الليطان من أهل الزكاة ( بأن يكونا مسلميـ حرين ، فلو كـان أحـدها مســلم والخـر ذمــي ، فـإنه لالشرط الول 

أثر للطة غي السلم ، لن الزكاة غي واجبة على الذمي أصل� .
 : أن يتلطا ف نصاب ، بأن يكون مموع ماليهما يبلغ نصابا� ( كأربعي من الغنم ) .الشرط الثاني
 : أن تكون اللطة ف السائمة ( وهذا الشــهور مــن مــذهب النابلـة ) فلــو اختلطــا ف زرع أو ف عــروض أو أثـانالشرط الثالث

فإنه ل أثر لذه اللطة .
وهي : : أن يتلطا ف الوصاف الت ذكرها العلماء ، الشرط الرابع

فلو كان مال زيد له فحل ومال عمرو له فحل فاللطة غي مؤثرة. ،  أي فحل الالي واحدالشتراك في الفحل:
 أي يسرحن جيعا� ويرجعن جيعا�.التفاق في المسرح:

 أي الكان الذي تلب فيه يكون واحدا�.المحلب:
 أي يكون الرعى لا جيعا� فليس غنم هذا ف شعبة الوادي الشرقية، والثان ف الشعبة الغربية.المرعى:
 أي يكون الراح جيعا�، فل يكون غنمي لا مراح وحدها، وغنمك لا مراح وحدها.المراح:

 ، وأما إذا تيز مــال كــل منهمــا عــن الخــرفهذه إذا اشتكت ف هذه الشياء المسة، فإن اللطة هنا تصي الالي كالال الواحد
ف شيء من هذه الوصاف فإنه ل يصل تام الرتفاق ، وإذا ل يصل تام الرتفاق فإنه ل يكون مالما كالال الواحد .

 فلــو اختلطــا ف بعــض الــول أو افتقــا ف بعــض الــول– وهـذا الشــرط بالجـاع – أن يتلطــا ف جيـع الــول الشرط الخامس :
فإنه ل أثر لذه اللطة ، لن إياب الزكاة معلقة باللطــة ، فـإذا عــدمت اللطــة عــدrم وجـوب الزكـاة ، وإذا عــدم ف بعـض الـول

سقطت الزكاة .
قبل قليل أن اللطــة مــؤثرة ف السـائمة فقـط علــى مــا هـو الشـهور مــن مــذهب النابلـة ، وذهـب بعـض العلمــاء إل أن qذكرت

 لكنهمـا يبلغـان نصـابا�– ومال كل واحد منهما ل يبلغ نصـابا� –اللطة تؤثر ف جيع الموال ، فلو خلط شخصان ماليهما 
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إذا اجتمعا ، فإن اللطة تكون مؤثرة وتب الزكاة على هذا القول ، قياسـا� على السائمة بامع الرتفاق ، وال أعلم .
نصاب البقر

ث_ينY بYgقYرYةT تYب_يعTا أYوa تYب_يعYةT, وYم_نa ك[لb أYرaبYع_يggنY أŶن اYل̂نب_̂ي ( وYعYنa م[عYاذ_ بaن_ جYبYل� م /  YلYث bك[ل aم_ن Yخ[ذaأYي aنYه[ أYرYمYأYف ,  بYgعYثYه[ إ_لYى اYلaيYمYن_
T̂نة  ) رواه أهل السنن .م[س_

----------
 حديث معاذ ليستدل به على مقدار نصاب البقر .– رحه ال –ذكر الصنف 

 وهذا ثابت بالسنة والجاع :، الديث دليل على وجوب الزكاة ف البقر
  ( ما من صاحب إبــل ول بقــر ول غنــم ، ل يــؤدي زكاتـا ، إل جــاءت يـوم قال : قال رسول ال لديث أب هريرة 

القيامة أعظم ما كانت وأسنه تنطحه بقرونا . . . ) .
 رحه ال - –وللحديث الذي ذكره الصنف 

 .“فل أعلمـ خلفا� ف وجوب الزكاة ف البقر” : قال ابن قدامة ، “هو أصح حديث ف زكاة البقر” : قال النووي
وإنــا ل يــذكر زكــاة البقــر ف كتــاب أب بكــر ، لقلــة البقــر ف الجــاز ، فلمــا بعــث معــاذا� إل” : قggال شggيخ السggلم ابggن تيميggة

 .“اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم
. الديث دليل على أن نصاب البقر يبدأ من ثلثي بقرة ، فل زكاة فيما أقل من ذلك

 .“ول زكاة فيما دون الثلثي من البقر ، وهو قول جهور الفقهاء” : قال ابن قدامة
. أن ف كل ثلثي بقرة تبيع أو تبيعة ، وف كل أربعي مسنة

 : مسنة40 : تبيع أو تبيعة           30   
 : مسنة وتبيعة70 : تبيعان                60

 : مسنتان           وهكــذا .80      
 ، هو رعي أكثر الول .والسوم : يشتط ف زكاة بيمة النعام السوم ، كما سبق ف الديث الاضي

صدقة الثمان
م / وأما صدقة الثمان ، فليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم ، وفيها ربع العشر .

-------------
. الثان : جع ثن والراد الذهب والفضة وما قام مقامهما

نصاب الذهب والفضة .
، وفيها ربع العشر .) درهم (خس أواق) 200نصاب الفضة (

 ) متفق عليه .ليس فيما دون خس أواق صدقة ( : قال رسول ال  عن أب سعيد قال
[ أواق ] جع أوقية ، قال ف الفتح : ومقدار الوقية ف هذا الديث أربعون درها� بالتفاق .

فنصاب الفضة خس أواق، وهي مائتا درهم بنـص الـديث والجـاع، وأمــا الــذهب فعشــرون مثقـال� والعـول فيـه ” :قال النووي
 . “ على الجاع

 .) مثقال20Tنصاب الذهب (
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) جــرام85جــرام، فمــا دون ذلــك ليــس فيــه زكــاة، ومــا بلــغ (85والنصــاب (أي الــذهب) ”: قال الشيخ ابن عgثيمين رحمgه ال
) فما خرج فهو الزكاة، مثــال: إذا كــان40ففيه الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على (

 .“ ) وعلى هذا نقيس1000) فزكاته (40.000اللي يساوي (
 ، ريـال� عربيـا� مــن الفضــة ،56 مثقـال� ، = 140 درهــم هـي 200التعامل الن بالوراق النقدية ، نصـابا : معتـبة بالفضـة 

فإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة فاعرف مقدار الريال العربـ من الفضة . 
 ريال� وجب فيها الزكاة .560 ، فمن ملك 560 فالنصاب 10نسال عن قيمة الريال العربـ بالفضة ، فإذا كانت قيمته 

 .56كم الريال العرب من الفضة ث اضربه 
نصاب الخارج من الرض

 ( ليgس فيمgا دون خمسggة أوسggق مggن التمgر صggدقة )م / وأما صgدقة الخggارج مggن الرض مggن الحبggوب والثمgار فقgد قgال 
 ) . صاع بصاع النبي 300والوسق ستون صاعاT ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : 

----------
نصاب الخارج من الرض :

 ) صـاع  للحــديث الـذي ذكــره الصـنف رحـه300 ) أوسق ، يساوي : 5الديث دليل على أن نصاب الارج من الرض 
 صاع صدقة .300ال ، فليس فيما دون 

واختلفوا ف غيها.،اتفق العلماء على وجوب الزكاة ف أصناف أربعة: النطة والشعي والزبيب والتمر 
: واختلف العلماء في ضابط الثمار والزرع التي فيها الزكاة

ل تب إل ف الصناف الربعة السابقة .فقيل : 
وبذا قال جاعة من أهل العلم منهم السن البصري ، واختاره الشوكان واللبان .

tــ لديث  rبtلنMا tنMا; أMمqهsنـMع qهtللMا MيrضMاذ¡ رMعqمMو ;zيrرMع sشM sلMى اMوسqم rبMأ sنMع :ا نMافr( قMــالM لqMمMـ Mصsـ sلMا rهrذ نs هMـ قMةr إrلt مrـ MــدtلصMــ اrا ف MـذqخsأMت Mل 
 rر sمtالتMو , rيبrبtالزMو ,rةMطsنrsالMو ,rيrعtلشMا :rةMعMبـsرM sلMا.( q مrاكMsالMو ,y rانMرMبـtلطMا qاهMوMر 

وهذا الديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة : 
رواه البيهقي  إل ف هذه الربعة: الب، والشعي، والتمر، والزبيب ). عن ماهد قال: (ل تكن الصدقة ف عهد النب 

 الصدقة إل ف عشرة أصناف: الب من الشعي، والتمر، والزبيب، والــذرة، والبــل . . . ) .وقال السن: (ل يفرض رسول ال 
رواه البيهقي 

) فالق مــا ذهــب إليـه الثـوري والســن وآتوا حقه يوم حصاده  : ” فهي تنتهض بتخصيص العمومات ، مثل : (قال الشوكاني
البصري والنخعي ، والسنـ بن صال ف وجوبـا ف هــذه الربعـة ، وأمـا زيـادة الـذرة فهـي ضــعيفة ، لكــن يعضــد زيـادة : والـذرة ،

مرسل السن البصري وماهد “ .
: تب ف كل ما يقتات ويدخر .وقيل 

وهذا مذهب الالكية والشافعية .
كالنطة ، والشعي ، والرز ، والذرة ، بلف الوز واللوز والفستقـ ، هذه تدخر لكنها ل تقتات .

وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى ل زكاة فيها ، لنا ل تدخر .
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 ل يقصــد التعيي ، بــل قصــد التعليــل ، وأن مــا وافــق هــذه الصــناف ف هــذه العلــة فــإنه يلحــق بــه ف إيــابأن النــب وقgالوا : 
الزكاة .

تب ف كل ما يكال ويدخر .وقيل : 
واختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن باز رحم ال الميع  .

تب ف كل خارج من الرض .وقيل : 
وهذا مذهب أب حنيفة .

.  . . ) وآتوا حقه .لعموم قوله تعال : (
والراجggح القول الثاني أو القول الثالث .

أنــه ل زكــاة ف الضــروات، كالتفــاح والبتقــال والــوز والشــمش، لنــا ليســت مــدخرة وليســت مكيلــة، ومثــل هــذه الشــياء إنــا
هـــي ذات منفعـــة عاجلـــة، والاجـــة إليهـــا مؤقتـــة، وليســـت مـــن الغـــذاء الضـــروري، وإنـــا هـــي للتمتـــع والتفكـــه، فهـــي مـــأكولت

الغنياء دون الفقراء .
 )  شروط وجوب زكاة الارج من الرض : ) فيه أن من الخارج من الرضقوله

o. أن يكون خارجا� من الرض
فلو أن إنسانا� اشتى طنا� من الب ، فهذا ل تب فيه الزكاة إل إذا أراده عروض تارة ، لنا ليست خارجة من الرض .

o. أن تبلغ النصاب
 صاع .300 صاعا� = 60وقد سبق وهو [ خسة أوسق ] . الوسق : 

 صاع ، فتجب فيها الزكاة .300فإذا أخرج من الرض ( بر أو شعي أو ذرة . . . ) 
مقدار ما يخرج من الخارج من الرض

ر_ (وقال م /  aع[شaلYف[ اaن_ص : , وYف_يمYا س[ق_يY ب_ال̂نضaح_ ر[ aع[شaلYر_ي�ا: اYثYع YانYك aوYع[ي[ون[, أaالYاء[ وYل̂سمYت_ اYقYا سYار_ي�  )  ف_يمYب[خaلYاه[ اYوYر
-----------

 قggالبفتــح العي[ أو كان عYثرياT ] هي الينابيع الــت تنبــع مــن الرض أو مــن ســفوح البــال. العيون ] الراد بذلك الطر . [ [ السماء ] 
[. الناضــح، وهــو البعي[ يرجــــه ] ســقي الــزرع بالــاء الــذي ينضـــحه[ بالنضggح ] : ”هــو الـــذي يشــرب بعروقـــه مــن غي ســقي“.الخطggابي 

 [ Tجع سانية ، وهي الدابة من البـل أو البقـر أو المـر ذاهبـة وآيبـة[ السواني ] البعل : الشجار الت تشرب بعروقها من الرض .بعل
ترج الاء من البئر .

ف الــديث وجــوب العشــر فيمــا ســقي بــاء الســماء والنــار ونوهــا فيمــا ليــس فيــه مؤونــة كــثية ، ونصــف العشــر فيمــا ســقي
.بالنواضح وغيها ما فيه مؤونة كثية ، وهذا متفق عليه . [ شرح النووي ] 

إن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالطر تـارة ، فـإن كـان ذلــك علــى جهـة السـتواء وجـب ثلثـة أربـاع العشــر ، وهـو قــول أهــل
العلم .

 .“ل نعلم فيه خلفا�”: قال ابن قدامة 
ضـابط الؤونـة : القصــود بالؤونـة هـي مؤونـة اسـتخراج الـاء ل تصـريفه ، لنـه حـت الـذي يســقى بل مؤونـة يتـاج إل تصـريف

الاء بي الحواض .
ول يؤثر ف الؤونة حفر النار والسواقي وتنقيتها ، لن هذا لبد منه ، فهو كحرثـ الرض .
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الخلصة :
: Tكالذي ينبت على النار والمطار. ، ما سقي بل مؤونة فيه العشر أول

 : Tالقصود بالؤونة: ما سقي بالرشاشات والبار والكائن. ، ما سقي بؤونة فيه نصف العشرثانيا
 .ما سقي نصفه بؤونة والنصف الخر بل مؤونة فيه ثلثة أرباع العشرثالثا� : 

وهو أن يمر أو يصفر كما جاء ف الديث .مرثوقت وجوب الزكاة ف البوب والثمار: إذا اشتد الب وبدا صلح ال ، 
. فائدة هذا القول : أنه لو تلف قبل البدو ولو بفعل الالك فإنه ل زكاة عليه
.لاذا جعل الشارع بدو الصلح وقتا� لوجوب الزكاة؟ لن هذا الوقت هو الذي يقصد فيه الكل من الثمار والقتيات منها

زكاة عروض التجارة
م / وأما عروض التجارة : وهو كل ما أعد للبيع والشراء لجل الربح ، فإنه يقوم إذا حال الحول بgالحظ للمسggاكين مggن

ذهب أو فضة ، ويجب فيه ربع الشعر .
-------------

. عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء
 : تقكيفية زكاة عروض التجارةÍم عند تام الول ول يعتب ما اشتيت به بل العبة بقيمتها الالية.و
اختلف العلماء هل يجوز إخراج زكاة العروض من أعيانها ؟

مثال : إنسان عنده مل لبيع القشمة ، فهل يوز أن يرج زكاته من هذه القمشة ؟
 : أنه ل يوز ، وأنه يب إخراج زكاتا من قيمتها .القول الول

وهذا مذهب جاهي العلماء من الالكية والشافعية والنابلة .
qخرMج منها .

قالوا : لن عروض التجارة معتبة بالقيمة ، فوجب أن يكون ال
 : أنه يوز .القول الثاني

وهذا اختيار ابن تيمية .
قالوا : أنه ساوى الفقراء بنفسه ، فهو يلك عروض فأعطاهم منها .

وبقول معاذ لهل اليمن ( ائتون بعرض ثياب ، خيص أو لبيس ف الصدقة مكان الشعيـ والذرة ) .
لن القصود من الزكاة سد خلـة الفقــراء ، وإذا كـان الصـلح والنفــع للفقي أن يأخـذ هــذا العــرض ، فـإن هــذا يوافــق القصــود مـن

الزكاة .
وقالوا : إن إخراج العي هو الصل ، لن هذا مال تب الزكاة فيها فجاز إخراجها منه كسائر الموال .

والراجح الول ، وهو أن الصل إخراج القيمة ف عروض التجارة ، لنه أنفع للمستحقـ غالبا� .
زكاة الدين

م / ومن كان له دين ومال ل يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر ل وفاء له فل زكاة فيه .
--------------

 :والديون تنقسم إلى قسمين زكاة الديون ، – رحه ال –ذكر الصنف 
 : أن يكون الدين ما ل يرجو وجوده ، كأن يكون عند ماطل أو يكون عند معســر ل وفـاء لـه ، فهــذا ل زكـاة فيـهالقسم الول
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كما قال الصنف رحه ال  .
لنــه يــب إنظــار العســر إل اليsســرة بنــص القــرآن ، ولــو وجبــت الزكــاة علــى صــاحب الــال ف هــذه الــال ، فــإن ذلــك ســيخالف

القصود من إمهال العسر ، لنه يتتب على ذلك أن يضيق صاحب الدين على العسر .
وذهب بعض العلماء إل أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، وهذا قول الالكية ، واختاره الشيخ ابن عثمي رحه ال .

 كمــا ذكــره هنــا ، وهــذا القــول هــو– رحـه ال –وقيــل : ل يزكيــه بــل يســتقبل بــه حــول� جديــدا� ، وهــذا اختيـار الصــنف الســعدي 
الراجح ، لعدم تام اللك ، ولنه غي مقدور على النتفاع به ، بل يستقبل به حول� جديدا� .

. والماطل هو : من يؤخر السداد الذي عليه بغي حق
م / وإل  ففيه الزكاة .

-------------
أي كان عند مليء باذل فتجب فيه الزكاة .

. الليء : هو القادر على السداد بقوله وباله وببدنه
 ] بأن يضر إذا طلب حضوره .ببدنه ] بأن يكون باذل� ل جاحدا� ، [  بماله ] أن يكون مقرا� به [بقوله [ 

الدليل على أنه تب فيه الزكاة :
لن الدين الذي عند الليء كالدراهملن هذا الرجل قادر على قبضه والنتفاع به ، وهو ملوك له ، فلزمته زكاته كسائر أمواله ، 

.الت ف جيبك

لكن اختلفوا في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة ؟
 : زكاته ل تلزمه حت يقبضه ، فإذا قبضه أدى زكاته ما مضى من السني .القول الول

قالوا : هذا الروي عن بعض الصحابة كعليـ .
ولن هذا الدين ثابت ف الذمة ، فل يلزمه إخراجه قبل القبض كما لو كان على غي مليء .

ولن الزكاة تب على طريق الواساة ، وليس من الواساة أن يرج زكاة مال¡ ل ينتفع به .
 : أنه يب عليه أن يرج زكاته ف كل حول ولو ل يكن هذا الال عنده .القول الثاني

وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله فل بأس لنه أسرع ف إبراء الذمة ) .وهذا مذهب الشافعي ، والقول الول أقوى ( 

: مسألة
اختلف العلماء :فهل تب ف هذا الال زكاة أم ل ، من كان عليه دين وعنده مال زكوي 

 : أن الديsن ينع الزكاة .القول الول
وهذا قول المهور .

واستدلوا بقول عثمان : (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده) .
وقالوا : إن هذا الشخص الدين ( الذي دينه أكثر من ماله ) ما يل له أخذ الزكاة ، فيكون فقيا� فل تب عليه الزكاة .

وقــالوا : إن الزكــاة وجبــت مواســاة للفقـــراء وشــكرا� لنعمــة الغن ، وهـــذا الــدين متــاج إل قضــاء دينــه كحاجــة الفقي ، وليــس مــن
الكمة تعطيل حاجة هذا الالك لاجة غيه .

 : أن الدين ل ينع الزكاة .القول الثاني
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واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمي .
لعموم الدلة ف وجوب الزكاة ف كل مال بلغ النصاب.

 ، وهــذالم، مــع أن الغــالب أن عليهــم ديــونســ كان يبعث السعاة إل أصحاب الزارع ول يستفصل عليه الصـلة والولن النب 
القول هو الصحيح .

 ؟ا زكاة أم لـ) الت عنده فيه20.000) ر، فهل الـ (30.000) ر وعليه دين (20.000 إنسان عنده (مثال:
م / ويجب الخراج من وسط المال ، ول يجزىء من الدون ، ول يلزم الخيار إل أن يشاء ربها .

-------------
أي : أن الواجب ف إخراج الزكاة أن يكون من وسط الال ، فل يوز إخراج الرديء .

ذrيهr إrلt أMنs تـqغsمrضqوا فrيهrلقوله تعال (  rآخrب sمqت sسMلMو Mونqقrفsنqتـ qهsن rم MيثrبMsوا الqمtمMيMل تـMو. ( 
 ) أن يشاء الصدقإل ل يرج ف الصدقة هرمة ول ذات عوار ول تيس  (  قالوف حديث أنس أن النب 

 . يعن معيبة، كالعوراء البي عورها، والعمياء]ذات عوار . [ الكبية وسقطت أسنانا ]الهرمة[ 
ولن ف ذلك إضرارا� بالفقراء .

. ول يلزم اليار إل أن يشاء ربا ، أي : ل يب إخراج اليار وهو الجود والعلى إل إذا شاء ربا صاحبها
 لعاذ ( إياك وكرائم أموالم ) متفق عليه .لقوله 

ولن ف ذلك إضرارا� بصاحب الال .
 ] جع كرية ، وهي النفيسة الامعة للكمال المكن ف حقها من غزارة لب ، وجال صورة ، وكثرة لم وصوف ، وهي الت تتعلق نفس صاحبها .كرائم[ 
. إل إذا شاء صاحبها أن يرج كرية فله اليار

م / وحديث أبي هريرة مرفوعاT ( في الركاز الخمس ) متفق عليه .
----------------

ما وجد ف دrفن الاهلية ، ويعرف أنه من الاهليةـ إما باسم مMلrك من ملوكهمـ ، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نو ذلك من العلمات .[  الركاز ]
. الديث دليل على وجوب المس ف الركاز للحديث الذي ذكره الصنف رحه ال
. أن الركاز لواجده لنه أحق به ، ولفعلـ عمر وعلي ، فإنما دفعا باقي الركاز لواجده
. أن الركاز ليس له نصاب ، فيزكى قليله وكثيه
. وقت إخراج زكاته من حي العثور عليه ، فل ينتظر دوران الول عليه
. مصرفه يكون لصال السلمي العامة [ بيت الال ] ول يص به القسامـ الثمانية

باب زكاة الفطر
الراد بزكاة الفطر : الصدقة الت يرجها السلم عن نفسه أو عن غيه ف ناية شهر رمضان لتزكية صومه .

. ويؤيــده قــوله ف” قال الحافظ : لكونــا تــب بــالفطر مــن رمضــان ،وقد أضيفت إل الفطر كما ف حديث ابن عمر الت
 .“بعض طرق الديث :  زكاة الفطر من رمضان

ه[مYا قYالYم /  agنYل̂له[ عYا Yي ر�, أYوa صYاعTا م_نa شYع_ير�: عYلggYى اYلaعYبggaد_فYgرYضY رYس[ول[ اYل̂له_  ( عYن_ ا_بaن_ ع[مYرY رYض_ aمYت aا م_نTاعYر_, صaف_طaلYا YاةYكYز 
ة_  Yلggل̂صYى اggYاس_ إ_لggل̂نYر[وج_ اgg]خ YلggaبYĝدى قYؤ]gت aنYا أ ggYب_ه YرggYمYأYو ,Yل_م_ين ggaم[سaلYا Yنgg_ب_ير_, مYكaالYال̂صغ_ير_, وYى, وYثagن] aالYر_, وYالذ̂كYو , bح[رaالYو(dقggYفĝم[ت  

عYلYيaه _  . 
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------------
 زكاة الفطر ... ) ليبي فيه حكم زكاة الفطر . حديث ابن عمر ( فرض رسول ال – رحه ال –ذكر الصنف 

 وجوب زكاة الفطر لقوله ( فرض ) .الديث دليل على
 ( من السلمي )  وهو أمر متفق عليه .قال الحافظأنا واجبة على كل مسلم ، لقوله  : 

ولنا طهرة والكافر ليس مكانا� للطهرة .
 أن مقدارها صاع ، سواء من الب أو غيه ، لقوله. ( صاعا� ) 
أنا واجبة على الصغي والكبي ، والمهور قالوا : تب فطــرة الصــغي ف مــاله ، والخــاطب بإخراجهــا وليــه ، إن كـان

للصغي مال وإل وجبت على من تلزمه نفقته .
. أن من حكم هذه الزكاة اغتناء الفقراءـ ف يوم العيد ، لئل يبتذلوا أنفسهم بالسؤال

م / وتجب[ لنفسه .
-----------

أي : تـب زكـاة الفطــر علــى الشــخص عــن نفسـه ، فمــن كـان ينفـق علــى نفســه وجبـت عليـه زكـاة الفطــر ، ولـو كـان صـغيا� لغنـاه
بال أو كسب ، ويرجها أبوه عنه .

ولمن تلزمه مؤنته .
----------------

أي : تلــزم الشــخص فطــرة مــن يــونه ، أي ينفــق عليــه ، كالزوجــة والم والب والبــن والبنــت وغيهــم مــن ينفــق عليهــم ، لــديث
 ( .... أدوا الفطرة عمن تونون ) ولكنه حديث ضعيف والصواب وقفه .ابن عمر . أن رسول ال 

وعلــى هــذا فالصــحيح أن زكــاة الفطــر واجبــة علــى النســان بنفســه ، فتجــب علــى الزوجــة بنفســها ، وعلــى الب بنفســه ، وعلــى
الولد بنفسه ، إن كان له مال ، فإن ل يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته .

لن حديث ابن عمر التقدم دليل واضح على أن الفطرة فـرض علــى كــل مســلم ف نفسـه ( علــى الــذكر والنـثى والصــغي والكـبي
من السلمي ) ، و( على ) تفيد الوجوب ، لكن لو تبع الب بإخراجـها عن أسرته برضاهم فل بأس بذلك .

 يســتثن مــن ذلــك العبــد فل زكــاة عليــه ، وإنــا تــب علــى ســيده ، لــديث أب هريــرة . أن رســول القــال ( ليــس ف العبــد 
صدقة إل صدقة الفطرـ ) متفق عليه .

 إذا كان ذلك فاضلT عن قوت يومه وليلته .
-----------

هــذا شــرط لوجــوب الزكــاة ، وهــو أن يكــون غنيــا� ، والغن ف بــاب زكــاة الفطــر كــونه واجــدا� قــوت يــومه وليلتــه ومــن يــون لقــوله 
( ابدأ بن تعول ) رواه البخاري .

وهذا أمر لبد ، لن القصود من زكاة الفطرـ إغناء الفقي ف ذلك اليوم .
. ظاهر كلم الصنف أنه إذا ت الشرطان وجبت زكاة الفطر حت ولو ل يصم لرض أو عذر

وذهــب ســعيد بــن الســيب ، والســن البصــري أنــا ل تــب إل علــى مــن صــام رمضــان ، واســتqدrلÍ لمــا بــديث ابــن عبــاس الت
بلفظ  ( صدقة الفطر طهرة للصائم ) . 
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 .“وأجيب بأن ذكر التطهي خـرج مرج الغالب” : قال في الفتح
أن زكاة الفطر أنا ل تب على الني ، ونقل ابن النذر الجاع على ذلك ، وكـان أحـد يسـتحبه ول يـوجبه ، وكـان عثمـان

يرجها عنه .

م / صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر ، والفضل فيها النفع .
------------

هذا قدر الواجب ف زكاة الفطر ، ونوع ما ترج منه .
فالقدر فيها : صاع [ والصاع كيلوين وربع كيلو ] كما ف حديث ابن عمر السابق .

. والنوع الذي ترج منه ما ذكره الصنف رحه ال : التمر والشعي والزبيب والقط
لديث أب سعيد قال ( كنا نرج زكاة الفطر صاعا� من طعام ، أو صاعا� من شعي ، أو صاعا� من تــر ، أو صـاعا� مــن أقــط ، أو

صاعا� من زبيب ) متفق عليه .
فيخي ف إخراج زكاة الفطر بي هذه الذكورات .

صــاعا� مــن تــر، أو صــاعا� مــن شــعي، أو ( ذهــب بعــض العلمــاء إل أنــا ل تزيء إل مــن الصــناف الــت وردت ف الــديث
 ) ولو ل تكن قوتا� .صاعا� من أقط، أو صاعا� من زبيب

علــى هـذه الصـناف لنـا هــي  وإنـا نـص النــب  ، ولـو مــن غي هـذه الصـناف ،والصحيح أن النسان يرجهـا مــن قــوت بلـده
 .القوت التداولة عندهم بالدينة

اختلف الفقهاء ف إخراج القيمـة عـن زكــاة الفطــر ، فـذهب جهــور العلمـاء مــن الالكيـة والشــافعية والنابلـة إل أنــه ل
يوز إخراج القيمة .

، ول يثبت أنه جوز لحد من الصحابة إخراجها قيمة.لعدم ورود النص ف ذلك، مع أن النقود كانت ف عهده 
وذهب النفية إل أنه يوز إخـراج القيمـة ، بـل هـو أول ، ليتيسـر للفقي أن يشـتي أي شـيء يريــده ف يـوم العيـد ، لنـه

قد ل يكون متاجا� للحبوب ، بل متاج إل ملبس أو لم أو غي ذلك ، وقول المهور أصح .
 طهggرة للصggائم مggن اللغggو والرفggث ، وطعمggة للمسggاكين ،م / ول يحggل تأخيرهggا عggن يggوم العيggد ، وقggد فرضggها رسggول ال 

فمن أداها قبل الصلة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود .
-----------------

حديث ابن عباس ( فرض رسول ال صدقة الفطر .... ) ليبي وقت إخراجها ، والكمة منها .– رحه ال –ذكر الصنف 
وزكاة الفطر لها أوقات :

أولT : الستحباب .
وهو يوم العيد قبل الصلة .

ةr لديث ابن عمر السابق ( ..... MلtلصMا Mلrإ rاسtلنMا rوجqرqخ MلsبMى قـtدMؤqتـ sنMا أMrب MرMمMأMو( .  r هsيMلMق©ـ عMفtتـqم  
ثانياT : وقت جواز .

قبل العيد بيوم أو يومي .
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رواه البخاري لقول نافع : ( كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومي ) . 

ثالثاT : وقت تحريم .
بعد صلة العيد لغي عذر .
ا قMــالM: للحديث الذي ذكره الصنف  يM اMللtــهq عMنـsهqمMـ rضMاس¡ رtبMع rنsبrا rنMع )  rــهtللMا qــولqسMر MضMرMفـ,rــوsغtللMا Mن رMة� لrلصtــائrمr مrــ اةM اMلsفrطsــرr; طqهsــ  زMكMـ

نM اMلصtــدMقMات قMة© مrــ MـدMص MـيrهMف rة MـلtلصMا MــدsعMا بـ بqولMة©, وMمMــنs أMدtاهMــ sقMاة© مMكMز MيrهMف rة MلtلصMا MلsبMا قـ MاهtدMأ sنMمMف ,rيrاكMسMمsلrة� لMمsعqطMو , rثMفtالرMو ( qاهMوMر
  q مrاكMsلMا qهMحtحMصMو ,sهMاجMم qنsابMو ,MدqاوMو دqبMأ.

( الذهب وقت الكراهة سائر يوم العيد إل الغروب ، والتحري بعد غروب الشمس من يوم العيد ) .
اتفــق الفقهــاء علــى أن زكــاة الفطــر ل تســقط بــروج وقتهــا ، لنــا وجبــت ف ذمتــه لســتحقيها ، فهــي ديــن لــم ل يســقط إل

بالداء ، أما حق ال ف التأخي عن وقتها فل يب إل بالستغفار والندم .
. ف الديث الكمة من زكاة الفطر : طهرة للصائم ، وطعمة للمساكي

 : ” الرفـــث هنـــا[ الرفggث ] قggال ابggن الثيggرهـــو الكلم الـــذي ل فـــائدة فيـــه . [ اللغggو ] أي تطهيا� لنفـــس مـــن صـــام رمضــان مـــن اللغـــو .[ طهggرة للصggائم ] 
الفحش من الكلم “ .

صدقة التطوع
الصدقة : ما يدفعه النسان للفقراء والساكي بنية التقرب إل ال .

مY لY(  قYال YعYنa أYب_ى ه[رYيagرYةY عYن_ ال̂نب_ىb م /  aوYgه_ يbه[م[ ال̂له[ ف_ى ظ_لjي[ظ_ل dةYع agب Yه_ سggة_ ال̂لYادggYب_ع_ب Yأ ggYشYن xابggYشYاد_ل[ وYعaام[ الYم ظ_̂ل إ_ل̂ ظ_لjه[ ال_
ال� ggYمYجYب� و gg_صaنYات[ مYذ dةYأYر ggaه[ امggaتYعYد dلg]جYرYه_ وgaيYلYا عgŶرقYفYgتYه_ وggaيYلYا عggYعYمYت aه_ اجggى ال̂لg_ا فgg ا̂ب YحYن_ تYج[لYرYد_ و وYرYج[لd قYgلaب[ه[ م[عŶلقd ف_ى الaمYسYاج_
aتggYاضYفYgف Tاggال_ي Yخ Yهggال̂ل Yر gYكYذ dلgg]جYرYال[ه[ وYم gg_ق[ شgg_فaن]gا تYم_ين[ه[ مYي YمYلaعYgت Ŷتى لYا حYاهYف aخYأYة� فYق YدYب_ص ŶدقYصYت dج[لYرYو . Yاف[ ال̂لهYخYى أbإ_ن YالYقYgف

نYا agيYه ) .ع
-----------

 حديث أب هريرة الذي فيه فضل الصدقة .– رحه ال –ذكر الصنف 
وصدقة التطوع فضلها عظيم ، وقد جاءت النصوص الكثية من الكتاب والسنة ف فضلها :

ومن فضائلها: 
 .أنها برهان على صدق إيمان صاحبها

.رواه مسلم  ) والصدقة برهان ( لديث
 .“وأما الصدقة فهي برهان ، ... فكذلك الصدقة برهان على صحة اليان” : قال ابن رجب

.أنها تطهير للنفس
خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم با وصل عليهم ) .ل ( كما قال تعال 

مضاعفة الحسنات: 
 مثل الذين ينفقون أموالم ف سبيل ال كمثــل حبـة أنبتــت سـبع سـنابل ف كـل ســنبلة مـائة حبـة وال يضـاعفل (كما قال تعال
لن يشاء ) .

مغفرة الذنوب: 
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.رواه التمذي ) روالصدقة تطفئ الطيئة كما يطفئ الاء الناث ( وف الدي
درجة البر (الجنة) تنال بالنفاق: 

ل ( لن تنالوا الب حت تنفقوا ما تبون ) .كما قال تعال
وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به .

أمان من الخوف يوم الفزع الكبر: 
 ( الذين ينفقون أموالـم بالليل والنهار سرا� وعلنية فلهم أجرهم عند ربم ول خوف عليهم ول هم يزنون ) .كما قال تعال

صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والجر الكبير: 
 أي يلفه عليكم ف الدنيا بالبذل ، وف الخرة بالزاء والثواب .وما أنفقتم من شيء فهو يلفه ) . ( كما قال تعال

 :أنها تزيد المال ول تنقصه
.رواه مسلم ل ) ما نقصت صدقة من ما ( لديث

 .أنها تظلل صاحبها يوم القيامة
.رواه أحد ) العبد ف ظل صدقته يوم القيامة ( لديث

  : في الجنةسبب في مجاورة النبي 
 .متفق عليه ) كافل اليتيم له أو لغيه أنا وهو كهاتي ف النة ( لديث

أنها من صفات المتقين :
 ) .الtذrينM يـqؤsمrنqونM بrالsغMيsبr وMيqقrيمqونM الصtلةM وMمtrا رMزMقـsنMاهqمs يـqنsفrقqونM ذMلrكM الsكrتMابq ل رMيsبM فrيهr هqدى� لrلsمqتtقrيMقال تعال (

سبب لدعاء الملئكة .
 ( مـا مــن يــوم يصــبح العبـاد فيـه إل ملكــان ينــزلن فيقــول أحــدها : اللهــم أعــط منفقــا� خلفــا� ، ويقــول الخـر : اللهــم أعــطقــال 

مسكا� تلفا� ) متفق عليه .
أن ال يربي الصدقة .

) .يsMحMقq اللtهq الرzبا وMيـqرsبr الصtدMقMاتr كما قال تعال (
 ( إن ال يرب الصدقة كما يرب أحدكم فلوه ) متفق عليه .وقال 

أن ال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
 ( من نفÍس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفÍس ال عنه كربة من كرب يوم القيامة ، وال ف عون العبد ما كــان العبــد فقال 

عون أخيه ) رواه مسلم .
أنها علج لقسوة القلب .

 قسوة قلبه فقال : أطعم السكي وامسح رأس اليتيم ) رواه أحد .جاء ف الديث ( أن رجل� اشتكى إل النب 
 : أو كثر ، فإن ف الصدقة عشر خصال ممودة خس ف الدنيا وخس ف الخــرة”قال السمرقندي Íعليك بالصدقة با قل

.
أما التي في الدنيا :

 ( أل إن البيع يضره اللغو واللف والكذب ، فشوبوه بالصدقة ) . تطهي الال كما قال النب فأولها :
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مs أن فيهــا تطهي البــدن مــن الــذنوب ، كمــا قــال ال تعــال ( والثgاني : مs بMrــا وMصMــلz عMلMيsهrــ قMة� تqطMهzرqهqــمs وMتـqزMكzيهrــ MــدMص sمrrالMو نs أMمsــ خqــذs مrــ
. ( .....
 ( داووا مرضاكم بالصدقة ) . أن فيها دفع البلء والمراض ، كما قال النب الثالث :
 أن فيها إدخال السرور على الساكي ، وأفضل العمال إدخال السرور على الؤمني .والرابع :

ء¡ فـMهqوM يsqلrفqهq  أن فيها بركة ف الال وسعة ف الرزق ، كما قال تعال ( ووالخامس : sيMش sنrم sمqت sقMفsنـMا أMم. (
وأما الخمس التي في الخرة :

: أن تكون الصدقة ظل� لصاحبها ف شدة الر .فأولها 
 أن فيها خفة الساب .والثاني :
 أنا تثقل اليزان .والثالث :

: جواز على الصراط .والرابع 
 .“ زيادة الدرجات ف النةوالخامس :

 :إل لمصلحة Tالفضل أن تكون سرا
ســبعة يظلهــم ال ف«:  أب هريــرة قــال: قــال رســول ال لـديث، الفضـل ف الصــدقة ســواء كــانت واجبـة أو تطوعــا� أن تكـون سـرا�

.متفق عليه »ظله يوم ل ظل إل ظله: وذكر منها: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت ل تعلم شاله ما تنفق يينه
القصود البالغة ف إخفاء الصدقة بيث أن شاله مع قربا من يينه وتلزمهما لو تصور أنا تعلم با عملتـ مــا فعلــت اليمي

لشدة إخفائها).
 :صدقة التطوع لها وقتان
o:وهو ف كل وقت.وقت استحباب 
o:وقت الاجة والشدة والاعة والنكبات.  وله أوقات مثل: وقت تأكد الستحباب
o لن النب في العشر الواخر من رمضان). (كان أجود ما يكون ف رمضان 
oقــالوا: ول - من هذه العشر- يعن عشر ذي الجــةأحب إل ال ما من أيام العمل فيهن  (  لديثفي عشر ذي الحجة

.رواه البخاري ) الهاد ف سبيل ال..الديث
ومن الصدقات المؤكدة: 

oمتفق عليه »ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه«: لديث :على الجار.
o:لقول النب  الصدقة عند الكسوفرواه البخاري » وتصدقواصلوا وادعوا«:  لا كسفت الشمس. 

باب أهل الزكاة
الراد بأهل الزكاة ، أهلها الذين يستحقونا ، الت جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيانم .

ام / ل تggدفع الزكggاة إل للصggناف الثمانيggة الggذين ذكرهggم ال بقggوله ( ggYه agيYلYع Yام_ل_ينggYعaالYاك_ين_ و ggYسYمaالYاء_ وYرggYف[قaات[ ل_لYقYدggا ال̂ص ggYإ_ن̂م
dك_يمYح dل_يمYال̂له[ عYال̂له_ و Yم_ن TةYر_يضYن_ ال̂سب_يل_ فaابYب_يل_ ال̂له_ وYف_ي سYو Yار_م_ينYغaالYاب_ وYقbف_ي الرYو aه[م]gل[وب]gة_ قYل̂فYم[ؤaالYو. ( 

--------------
 الية الت فيها أهل الزكاة وهم :– رحه ال –ذكر الصنف 

42



هم من ل يدوا شيئا� أو يدون نصف الكفاية (هم أشد حاجة من الساكي) .راء : ل_لaف[ق
 .وهم الذين يدون نصف الكفاية أو أكثرها، سوا بذلك لن الفقر أسكنهم:  وYالaمYسYاك_ين_

هYا  agيYلYع Yام_ل_ينYعaالYوهم جباتا وحفاظها، وهم السعاة الذين يبعثهم المام لخذ الصدقات من الغنياء.: و
 (ل يشتط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كـانوا أغنيـاء، لنـم يعملـون لصـلحتها، فهــم يعملــون للحاجـة إليهـم، وف الـديث:

ل تل الصدقة لغن إل لمسة: للعامل عليها..) .
العامل يشترط فيه شروط: 

.أن يكون مسلما�، لنا ضرب من الولية
. (بالغا� عاقل�) أن يكون مكلفا�
إن خي من استأجرت القوي المي ) . ( أن يكون أمينا�، قال تعال
.أن يكون أهل� للعمل

aه[م]gل[وب]gة_ قYل̂فYم[ؤaالYلف ، من التأليف ، وهو جع القلــوب ، والـراد بـه : الســيد الطـاع ف عشــيته  :وtؤqكمـا ذهــب إليـه بعـض جع م
العلماء .

 (ل يشــتط أن يكــون ســيدا� مطاعــا� ف قــومه كمــا ذهــب إليــه بعــض العلمــاء، لن الكمــة التحققــة ف الســيد الطــاع متحققــة ف
غيه) .

أقسامهم: 
o. (ل بد من قرائن تدل على رغبته ف السلم) أن يكون كافرا� يرجى إسلمه فيعطى
o.أن يكون كافرا� يشى شره فهذا يعطى إذا كان له سلطة ونفوذ
oأن يرجى بعطيته قوة إيانه، كأن يكون حديث عهد بإسلم. 
 منهم من يعطــى للحاجــة إليـه ، كمــن يعطــى لكـف شــره ، ومنهــم مــن يعطــى لاجـة نفســه ،– الؤلفة قلوبم –هذا الصنف 

كمن يعطى لقوة إيانه ورجاء إسلمه .
 وسهم الؤلفة قلوبم باق¡ بعد وفاة النب وهذا مذهبـ أكثر العلماء ، لوجود العلة .– - على القول الراجح 

يشمل صور: : ووYف_ي الرbقYاب_ 
 ليكون حرا� .فهذا يعطى من الزكاة ، وهو الرقيق الذي اشتى نفسه من سيده : الكاتبإعطاء 
أن يشتى من أموال الزكاة أرقاء يعتقون. 
فكــاك الســي الســلم ، فيعطــى الســي مــن الزكــاة لفكــاكه مــن الســر ، لن ف ذلــك فــك رقبــة¡ مــن الســر ، فهــو

كفك رقبة من الرق ، ولن ف ذلك إعزازا� للدين .
 هو من عليه دين.الغارمون :

وهو ينقسم إلى قسمين: 
o.من تدين لصلحةـ نفسه كأن يستدين لزواج أو غيه، فهذا يعطى إذا كان فقيا�
oمثاله : كانت هناك عداوة وفتنة بي جاعتي ، فــدخلمن تدين لصلح ذات البي، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا� ، 

زيــد للصـلح بينهـم ، لكــن ل يتمكـن مـن الصــلح بينهـم إل ببــذل مـال ، فيقــول : أنـا ألــتزم لكــل واحـد منكمـا ببلــغ وقــدره
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كذا من أجل الصلح ، فيوافقون على ذلك ، فهذا الرجل يعطـى مــن الزكـاة مـا يــدفعه ف هــذا الصـلح ، فيعطــى هـذا البلــغ
الذي اشتطه على نفسه .

 :في سبيل ال
وهم الغزاة التطوعة ويشمل أيضا� ما يتعلق بالهاد كآلت الرب، وكل ما يتعلق بالهاد.

والطـرق وغيهـا، هـذا القـول ضـعيف والصـحيح أنـه (قول بعض العلماء: إن (ف سبيل ال) يشمل أيضا� جيع القـرب كعمـارة السـاجد
 من الستحقي). لن كثيا� من الناس لو علموا لبنوا الساجد وتركوا كثيا�مقصور بالاهدين الغزاة،

ابن السبيل: 
يعطى ما يوصله إل حاجته ويرده إل بلده) . (وهو السافر الذي انقطع به الطريق

. (يشتط أن يكون السفر مباحا�، لننا لو قلنا يوز ف سفر العصية لكان ذلك من باب التعاون على الث)
. (ل يشتط أن يكون فقيا�، حت لو كان غنيا� ف بلده)

 لمعggاذ ( فggإن هggم أطggاعوك لggذلك فggأعلمهم أن ال افggترض عليهggم صggدقةم / ويجggوز القتصggار علggى واحggد منهggم لقggوله 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) متفق عليه .

-------------
أي : أنه يوز أن يدفع الزكاة لصنف واحد من هـؤلء الثمانيـة ول يــب أن يعممهـم ، وهــذا القــول هـو الصــحيح مــن أقــوال أهــل

العلم .
للحـــديث الـــذي ذكـــره الصـــنف ( .. . صـــدقة تؤخـــذ مـــن أغنيـــائهم فـــتد علـــى فقرائهـــم ) والفقـــراء صـــنف واحـــد مـــن الصـــناف

الثمانية .
 ( أمر بن زqرMيsق بدفع صدقتهم إل سلمة بن صخر ) رواه ابن خزية .ولن النب 

 لقMبrيصة ( أقم يا قبيصة حت تأتينا الصدقة ، فنأمر لك با ) رواه مسلم .وقال 
إrنMtــابالية ( وذهب الشافعية إل أنه يب التعميم وإعطاء كل صنف من الصناف الثمانية الثمن مــن الزكــاة التمعــة ، واســتدلوا 

 rابMقzالر rفMو sمqهqوبـqلqقـ rةMفtلMؤqمsالMا وMهsيـMلMـ عMيrلrامMعsالMو rيrاكMسMمsالMو rاءMرMقqفsلrل qاتMقMدtوالصحيح القول الولالص . ( .... 
مسائل مهمة :

. يب أخراج الزكاة على الفور ، فل يوز تأخيها عن وقت وجوبا
لن ال أمــر بإيتــاء الزكــاة ، والمــر يقتضــي الفــور ، وأيضــا� فــإن حاجــة الفقــراء نــاجزة ، وحقهــم ف الزكــاة ثــابت ، فيكــون تأخيهــا

عنهم منعا� لقهم ف وقته .
 ، وهذه الحالتهناك حالت يوز فيها تأخي الزكاة عن وقت وجوبا: 

: Tإذا كان ف تأخي إخراجها مصلحة للفقي ، مثال : أكثر الناس يرجون زكاتم ف شهر رمضان رغبة ف حصول الجــر ،أول 
لكن ف بعض اليام الخرى كأيام الشتاء الت ل توافق رمضان قد يكون الفقراء أشد حاجة ، فلـو أخرهـا الزكـي إل هـذا الــوقت

جاز ذلك ، لن ف ذلك مصلحة لستحقيها .
: Tأن ل يتمكن من إخراجها عند حلول الول ، كأن يكون هذا الال ف ذمة موسر .ثانيا 
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: Tإذا كــان يتضــرر بإخراجهــا ف وقتهــا ، كــأن يشــى أن يرجــع عليــه الســاعي مــرة أخــرى ، أو يكــون الزكــي بي قــوم لصــوصثالثا 
ويشى على نفسه وماله وعياله إن أخرجها نظروا إليه فيعلمون أن معه مال� فيسطون عليه ، فهنا يوز له تأخيهــا إل حي زوال

الضرر .
: فإن أخر الزكاة عن وقت الوجوب فتلفتـ فله حالتان

 : إن أخرها ث تلف الال بسبب تفريطه أو بتعد¡ منه على الال فهنا ل تسقط الزكاة .الحالة الولى
 : وإن أخرها ث تلف الال من غي تعد ول تفريط منه فإنا تسقط عنه .الحالة الثانية

. إن تلف الال قبل وقت الوجوب سقطت الزكاة
. يوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب

 تعجل من العباس صدقة سنتي ) . وهذا قول المهور .لديث علي ( أن النب 
ولن ف تعجيل الزكاة مصلحة لهلها ، وتأخيها إل حلول الول مــن بـاب الرفــق بالالــك ، فـإن أداهـا قبــل تـام الــول عــن رضـا

منه فل مانع .
 : يوز لعامي وهذا الصحيح .وقيل : ل يوز تعجيلها أكثر من عام ، فقيل : واختلف في التعجيل

. فإن عجل إخراج زكاته فأعطاها لغي مستحقيها ل يزئه ولو صار عند الوجوب من أهلها
لنه وقت الدفع ليس مستحقا� لا .

وإن تعجل إخراج زكاته فأعطاها لســتحقها [ لفقي أو مســكي ] ، ث مـات بعـد أن قبضـها أو اســتغن بعـد أن قبضـها  فإنـا
تزىء ، لنه أداها إليه وهو من أهلها ( فالعبة بال العطاء ) .

 :ل يجوز إبراء المدين من الزكاة
 إنســان يريــد مــن عمــرو ألــف ر، وعليــه زكــاة ألــف ر، فقــال لعمــرو: أبرأتــك مــن الــدين الــذي عليــك مقابــل الزكــاة الــذيمثgال:
علي.

هذا ل يجوز: 
o.لن الزكاة أخذ وعطاء، وهذا ليس فيه أخذ ول عطاء
o.وهذا أيضا� من باب إخراج الرديء عن الطيب، لن الموال الاضرة أجود من الؤجلة
o.وأيضا� أن الغالب أن الذي يدفع هذا، ل يفعله إل وقد يئس منه

 )3/132(فتاوى ملة الدعوة:    “ل يوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة”: قال الشيخ ابن باز رحمه ال
مسالة : نقل الزكاة :

o. ل خلف ف مشروعية تفريق الزكاة ف بلد الال الذي وجبت فيه الزكاة
o. أيضا� ل خلف ف جواز نقلها إذا استغن أهل بلد الال

واختلفوا في نقلها إذا لم يستغن أهل بلد المال ؟
 : يب تفرقتها ف بلد الال ، وإن نقلها إل بلد آخر أث وأجزأته .القول الول

وهذا مذهب النابلة والشافعية .
 لعاذ ( ..... صدقة ف أموالم تؤخذ من أغنيائهم فتد ف فقرائهم ) أي فقراء أهل اليمن .واستدلوا بقوله 
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وقالوا : إن زياد بن أبيه لا بعث عمران بن حصي ساعيا� ف الزكاة ، فلما قدم عليه عمران ، قال لـه : أيــن الـال ، قـال عمـران :
 ، ووضــعناه فيمــا كنــا نضــعه ف عهــد رســول ال أللمال بعثتن ؟ ث قال : أخذناها من حيث كنا نأخذها ف عهد رســول ال 

أي أنه صرفها ف أهلها .
وقالوا : إن عمر لا بعث له معاذ زكاة أهل اليمن عـاتبه علــى ذلــك وقــال لــه : ل أبعثــك جابيــا� ، فقــال لـه معــاذ : ل أبعــث إليــك

شيئا� وأنا أجد من يأخذه [ يعن من أهل اليمن ] .
 : يوز النقل للمصلحةـ الشرعية [ كقرابة متاجي ، أو من هم أشد حاجة من أهل بلد الال ] .القول الثاني

وهذا قول النفية واختاره ابن تيمية .
واستدلوا بالعمومات ( إنا الصدقات للفقراء .... ) قالوا : إن ال ل يفرق بي فقراء وفقراء .

وبديث معاذ ( .... فتد ف فقرائهم ) قالوا الراد بالفقراءـ هنا فقراء السلمي .
 قـــــاله لـــــه – يريـــــد منـــــه العـــــون علـــــى هـــــذه المالـــــة  وقـــــد تمـــــل حالـــــة وقـــــدم علـــــى النـــــب – لقMبrيصـــــة بـــــن الخـــــارق وبقـــــوله 

 [ هذا من أقوى الدلة ] .( أقم عندنا حت تأتينا الصدقة فنأمر لك با ) فدل على أن الصدقاتـ تأت إل النب 
وهذا القول وجيه ، وإنا قيدوه بالصلحة جعا� بي الدلة .

: والفضل أن يفرقها في فقراء بلده وفي ذلك فوائد
أنه أيسر ، وأقل خوفا� ، وأن أهل بلده أقرب الناس إليه والقريب له حق ، وأيضا� أن فقراء بلده تتعلق أطماعهم به وبا عنــده مــن

الال ، وأيضا� أنه إذا أعطى أهل بلده صار بينه وبينهم مودة ورحة .
. والفضل أن يفرقها بنفسه

لينــال أجــر القيــام بتفريقهــا ، وليــبىء ذمتــه بيقي ، ويــدفع عــن نفســه الذمــة ول ســيما إذا كــان غنيــا� مشــهورا� ، وربــا ينــال دعــوة
صــادقة مـــن فقي ، وربــا يعطيهــا للفقي وهــو ف وقـــت كربــة فيتـــذكرها الفقي ويــدعو لــه كـــل مـــا تــذكره ، لكـــن يــوز أن يوكــل مـــن

يدفعها عنه .
. يجب إخراج الزكاة بنية

فتجب النية على الخرج ، لن إخراج الال يكون للزكاة ويكون للصدقة ، ول يدد نوع الخراج إل النية .
.  إذا دفع الزكاة لن يظنه أنه من أهلها ، ث بان أنه غنيا� ، فإنا تزئه

z لديث rبtالن rنMع MةMرsيـMرqه rبMأ  MــالMق )Mونqثtد بMحqوا يـMتMحMـ قMتrهr فـMوMضMـعMهMا فrــ يMـدr زMانrيMـة¡ فMأMصsـ MـدMصrب MجMر قMة¡ فMخMــ MـدMصrب MــةMل sيـtالل tنMقtــدMصMتMـل© لqجMر MــالMق 
بMحqوا Úــ فMأMصsــ rنMغ rــدMــ يrا فMهMــعMضMوMفـ rهrتMق MــدMصrب MجMر قMة¡ . فMخMــ MــدMصrب tنMقtــدMصMتMــة¡ لMيrانMــى زMلMع qد لMــةM عMلMــى زMانrيMــة¡ . قMــالM اللtهqــمt لMــكM الMsمsــ sيـtالل Mقzــدqصqت

قMتrهr فـMوMضMـــعMهMا فrـــ MـــدMصrب MجMر قMة¡ . فMخMـــ MـــدMصrب tنMقtـــدMصMتMـــ لÚ rنMـــى غMلMع qد Úـــ . قMـــالM اللtهqـــمt لMـــكM الMsمsـــ rنMـــى غMلMع Mقzـــدqصqت Mونqثtد ارrق¡فrيـMتMحMـــ  يMـــدr سMـــ
MكqتMقـ MــدMــا صtمMأ qــهMل rيــلrقMف MىrتqــأMق¡ . فrارMى سMلMعMو ÚrنMى غMلMعMة¡ وMيrانMى زMلMع qد sمMsال MكMل tمqهtالل MالMقMق¡ . فـrارMى سMلMع Mقzدqصqت MونqثtدMحMتMوا يـqحMبsصMأMف

rتMقrر تMعrفy بMrـا عMــنs سMــ ارrقM يMسsــ q فـMيـqنsفrقq مtrا أMعsطMاهq اللtــهq وMلMعMــلt السtــ rبMتsعMيـ t rنMغsال tلMعMلMا وMاهMنrز sنMا عMrب yفrعMت sسMا تMهtلMعMلMفـ qةMيrانtا الزtمMأ sتMلrبqق sدMقMه )فـ
متفق عليه .

ولنه فعلـ ما استطاع عليه ، وال ل يكلف نفسا� إل وسعها .
باب من ل تحل لهم الزكاة

ب . م / ول تحل الزكاة لغني ، ول لقوي مكتس_
--------
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 .“ول خلف ف هذا” : قال ابن قدامةأي : ل يوز دفع الزكاة لغن بكسب أو مال ، 
 ] الذي يستطيع أن يتكسب بصنعة أو وظيفة .المكتسب ] سليم العضاء [ القوي[ 

 .رواه مسلم )  سوية¡إن الصدقة ل تل لغن ول لذي مرة¡ ( لقوله 
يsن فقــال : إنوعن عبيـد بـن عــدي ( أن رجلي أخـباه أنمـا أتيـا النــب  Mــدsيسـألنه مــن الصــدقة ، فقلــب فيهمـا البصـر ورآهـا جل 

شئتما أعطيتكما ول حظ فيها لغن ول لقوي مكتسب ) رواه أحد .
وأيضا� لية الصدقة ( إنا الصدقات للفقراء .. ) فمفهومه أنا ل تل لغن .

 .ولن أخذ الغن منها ينع وصولا إل أهلها، ويل بكمة وجوبا وهو إغناء الفقراء با
هو من يكون له كفاية على الدوام ، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار .ضابط الغنى : 

م/ ول لل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم .
-------------

 .“ف أن بن هاشم ل تل لم الصدقة الفروضةخلفا� ل نعلم ”  :قال ابن قدامة
. الراد ببن هاشم : آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، وآل الارث

رواه  ) اخ النـاســـإن الصــدقة ل تــل لمــد ول لل ممـد، إنــا هــي أوس (  عبــد الطلــب بـن ربيعــة قـال: قــال رســول ال لــديث
.مسلم

 Mوعن أب هريرة  ـه (قالtالل qفقــال رســول rيــهrا ف ف رr الصtــدقMةr فMجعلهMــ نs تMــ : « كqــخ s أMخذ السنq بنq عليÚ رضي اللtه عنـsهqما تsMــرة� مrــ
 متفق عليه .)كqخs ، إrرsمr بMrا ، أMما علrمsتM أMنtا ل نأsكqلq الصtدقةM ؟ 

  qقالqي « sخrك sخrوقوله : « ك « qدقةtا الصMلن yلrMربإسكانوف رواية¡ : « إنا ل ت ا مع التـtنsــوrينr وهــيM كلمــةq زMجsــ MهrسرMبك qالMقqويـ ، rاءMال 
تMقذMرMاتr ، وكMانM السنqـ  sسq

z عن ال rبtللص . يا�rصب
قوله: إنا هي أوساخ الناس: تنبيه على العلة ف تريهــا علــى بن هاشــم، وأنـا لكرامتهـم وتنزيههـم عــن الوسـاخ،” قال النووي:

فهـي كغســالة )(خـذ مــن أمــوالم صـدقة تطهرهــم وتزكيهــم بـا ي لمــوالم ونفوسـهم كمـا قــال تعــال:هومعن أوسـاخ النـاس أنـا تط
.“الوساخ

) الصــدقة لفــظ يشــمل الواجبــة وهــي الزكــاة، ويشــمل التطــوع، ولكــن يــدد العن هنـا التعليــل وهــو قــوله: إنــاإن الصدقةقوله (
هي أوساخ الناس، فهذا يعن أن الراد با الزكاة.

مــس مـن بيــت مــال الســلمي ، أمـا عنــد عــدمه وكـونم فقــراء فــإنمqلكن ينبغي أن يكون ذلك إذا كان بنو هاشم يأخذون ال
،يأخـذون منهـا ، وهـذا هـو اختيـار شـيخ السـلم ابـن تيميـة [ المهـور ل يـوز لـم أخـذ الزكـاة حـت ولـو منعــوا مــن الqمqـس 

وقالوا : إن الصدقة حرمت عليهم لشرفهم ، وهذا العن ل يزول بنع، قالوا : إنا مرمة عليهم ف الصل فل تنقلب حلل� 
المس ] .

. اختلف العلماء هل يعطى الاشي من صدقة التطوع ؟ قولن ، والراجح أنه يوز إعطاؤهم من صدقة التطوع
م / ول لمن تجب عليه نفقته حال جريانها .

---------------
فمن لزمته نفقته فل يوز دفع الزكاة إليه ، فإذا لزمته نفقـة خـاله أو خـالته أو عمـه أو أخيـه ، لكــونم متـاجي وهـو غن يســتطيع
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النفاق عليهم ، فإنه ل يعطيهم من الزكاة .
 ولنه بدفع الزكاة إليهم يلب إل نفسه نفعا� ، ويسقط عن نفسه فرضا� وهو وجوب النفقة عليه .

 واستدلوا :– ما عدا الصول والفروع –وذهب بعض العلماء إل أن الزكاة تدفع إل القارب مطلقا� 
 بديث ( الصدقة على ذي الرحـم ثنتـان : صـدقة وصـلة ) رواه التمــذي ، فـإنه ل يفـرق بي فريضـة ونافلـة ، ول يفـرق بي وارث

وغيه .
وآيــة الزكــاة تشــمل القريــب بعمومهــا ، ول يــرد مصــص صــحيح يرجــه ، بلف الــزوج والصــول والفــروع ، فقــد خصصــوا منهــا

 وال“الصــل عــدم الـانع ، فمــن زعــم أن القرابـة أو وجــوب النفقــة مانعـان فعليــه الــدليل ول دليــل ”: قال الشوكاني بالجاع ، 
أعلم .

 ، فهؤلء ل يوز دفع الزكاة إليهم ( الوالدين والولد ) .أما الصول والفروع
وحكى ابن النذر الجاع على أنه ل يوز دفع الزكاة إليهم .

 لن الصل والفرع يب النفقة لما بكل حال إذا كانوا فقراء وهو غن ، فل يعطيهم من الزكاة ، ولن دفع الزكــاة إليهــم تغنيهــم
عن نفقته ، وتسقطها عنه فيعود نفع الزكاة إليه [ كما لو قضى ديsن نفسه ] .

وقــد أجــاز شــيخ الســلم ابــن تيميــة دفــع الزكــاة إل البــوين وإن علــو ، وإل الولــد وإن ســفل إذا كــانوا فقــراء وهــو عــاجز عــن
نفقتهم ، لنه يصبح هو الن كالجنب ، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمي رحه ال .

م / ول لكافر .
----------

أي : ل يوز دفع الزكاة لكافر .
 .“ل نعلم خلفا� ف أن زكاة الموال ل تعطى لكافر”  :قال ابن قدامة

لكن يستثن إذا كان مؤلفا� فإنه يعطى.
مسألة : دفع الزكاة للزوجة والعكس .

:الزوج إلى زوجتهأولT : دفع 
 وذلــك لن نفقتهـا واجبـة عليـه فيســتغن بـا عــن أخـذعلم على أن الزوج ل يعطي زوجتـه مـن زكـاته،لأجع أهل ا”: قال ابن المنذر

.“الزكاة فلم يز دفعها إليها
 : نواختلف العلماء هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الفقير من الزكاة على قولي

ل يوز. : القول الول
لقوة الصلة بينهما ، لن الرجل من امرأته كالرأة من زوجها فيشبه الصل مع الفرع .

 يوز، وهذا مذهب الشافعي واختاره الشوكان.القول الثاني :
إنا الصدقات للفقراء  ... ) .ة (لعموم آي
 .رواه البخاري  )زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم (  لزينب امرأة ابن مسعودـولقوله 

 ولنه ل تب نفقته فل ينع دفع الزكاة إليه كالجنب. :قال ابن قدامة مرجحا� هذا القول
م / فأما صدقة التطوع فيجوز دفع[ها إلى هؤلء وغيرهم .
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-------------
 (كــل معــروف صـدقة) لكـن علــىأي: يوز دفع صدقة التطـوع للصـناف الثمانيـة وإل غيهــم كالاشـي والعبيـد وغيهــم لقـوله 

 ) .الصدقة على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلةالقريب أفضلـ فهي صدقة وصلة كما ف الديث السابق ( 
. أما صدقة الفريضة فل يوز صرفها إل لن عينه ال ف كتابه وهم الصناف الثمانية كما سبق

م / ولكن كلما كانت أنفع نفعاT عاماT أو خاصاT فهي أكمل .
------------

أي : أن صدقة التطوع كلما كانت أعظم نفعا� فهي أفضل ، لن الكمة منها هو سد حاجة العوزين والتاجي .
 . وعليه ينبغي للمتصدق أن يرص ويتهد ف البحث عن التاجي والفقراءـ

ث_ر)  aم / وقال النبي  aكYت aسYل_ي aوYق_̂ل أYت aسYيaلYgا, فTر aمYل[ جYأ aسYا يYإ_ن̂مYا, فTرjgث YكYت aه[مYالYوaمYأ Yل̂ناسYا YلYأYس aنYم(dل_م aاه[ م[سYوYر    .
وقال لعمر ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ول سائل فخذه وما ل فل تتبعه نفسك ) .

-------------
 هذه الحاديث ليبي تري سـؤال الناس إل لضرورة ، ومن الدلة على تري سؤال الناس :– رحه ال –ذكر الصنف 

هrهr مqزsعMةq لsMم ( قوله  sجMو rف MسsيMل rةMامMيrقsلMا MمsوMيـ M rتsأMي tتMح MاسtلنMا qلMأ sسMي qلqجtلرMا qالMزMا يـMم(  . rهsيMلMق© عMفtتـqم 
رواه أبو داود  : ( من يكفل ل أن ل يسأل الناس شيئا� وأتكفل له بالنة ) . قال 

 ]Tثراgلتكــثي مــاله مــا يتمــع عنــده .[ تك [ Tراggجم ]. مــا يعــاقب عليــه بالنــار [ ةgمزع ]. رف ] أي قطعــةggالــذي يستشــرف بقلبــه ، والســائل الــذي يســألالمش [ 
بلسانه . 

سؤال الخلوقي فيه ثلث مفاسد : ” : قال شيخ السلم ابن تيمية
مفسدة الفتقار إل غي ال وهي نوع من الشرك  .
 ومفسدةـ إيذاء السؤول وهي نوع من ظلم اللق .

.        “وفيه ذل لغي ال وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلثة

احتـجكما قيلأعظم مــا يكــون العبــد قــدرا� وحرمــة عنــد اللــق : إذا ل يتــج إليهــم بـوجه مــن الوجــوه .” : وقال رحمه ال : 
–إل مــن شـئت تكــن أســيه ، واســتغن عمــن شــئت تكــن نظيه ، وأحســن إل مــن شــئت تكــن أميه ، ومــت احتجــت إليهــم 

 نقــص قــدرك عنــدهم بقــدر حاجتــك إليهــم ، وهــذا مــن حكمــة ال ورحتــه ، ليكــون الــدين كلــه ل ، ول–ولــو ف شــربة مــاء 
.                                     “يشرك به شيئا�
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كتاب الصوم
مقدمة :

المساك .لغة : تعريفه 
Tهو التعبد ل بالمساك عن الكل والشربـ وسائر الفطراتـ من طلوع الفجر إل غروب الشمس .وشرعا : 

 فرض ف السنة الثانية من الجرة.

 .“ وقد صام تسع رمضاناتوكان فرضه ف السنة الثانية من الجرة ، فتوف رسول ال ” : قال ابن القيم
: مراحل فرضية رمضان

صيام رمضان فرض على ثلث مراحل :
Tصيام عاشوراء .أول : 

 أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلمـا فـرض رمضـان كـان مــن شـاء صـام ومـن شـاء أفطــر) رواهلديث عائشة قالت (كان رسول ال 
البخار ي.

Tمرحلة التخيي بي الصيام والفدية .ثانيا : 
قال تعال ( وعلى الذين يطيقونه فدية طــعام مسكي فمن تطوع خيا� فهو خي له وأن تصوموا خي لكم ) .

Tفرض الصيام على التعيي .ثالثا : 
قال تعال ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .

: امgفضائل الصي
Tة من النار .أولÍنqالصوم ج : 
نة يستجن با العبد من النار ) رواه أحد .قال  qالصيام ج ) 

 ( ما من عبد يصوم يوما� ف سبيل ال إل باعد ال بذلك وجهه عن النار سبعي خريفا� )متفق عليه .وقال 
 ) أي مسية سبعي عاما� .سبعين خريفاT ) ست من النار .         ( جنة( 

Tالصيام طريق إل النة .ثانيا : 
ثــل لــه ) رواه النســائي rعن أب أمامة قال ( قلت : يا رسول ال ، دلن على عمل أدخل به النة ؟ قال : عليك بالصوم فإنه ل م

.
Tالصوم فضله عظيم اختص ال به .ثالثا : 

. قال ال تعال ( كل عمل ابن آدم له إل الصوم فإنه ل وأنا أجزي به ) متفق عليه عن أب هريرة . قال : قال رسول ال  
 ) .يYا أYيjgهYا ا̂لذ_ينY آمYن[وا ك[ت_بY عYلYيaك[م[ الصbيYام[ كYمYا ك[ت_بY عYلYى ا̂لذ_ينY م_نa قYgبaل_ك[مa لYعŶلك[مa تYgتĝق[ونYم / الصل فيه : قوله تعالى ( 

-------------
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 اليـــة الـــت هـــي أصـــل ف وجـــوب صـــيام شـــهر رمضـــان ، فصـــوم رمضـــان واجـــب بالكتـــاب والســـنة– رحـــه ال –ذكـــر الصـــنف 
والجاع .

ا الtذrينM آمMنqوا كqتrبM عMلMيsكqمq الصzيMامq كMمMا كqتrبM عMلMى الtذrينM مrنs قـMبsلrكqمs لMعMلtكqمs تـMتـtقqونMقال تعال (  MهyيـMا أMي. ( 
 ) تســلية للمــؤمني وإشــعار لــم بــأن ال قــد فــرض هــذا المــر علــى مــنكما كتب على الذين من قبلكم ) أي فرض  ( كتب( 

 ) فيه بيان الكمة من مشروعية الصيام وهي تقوى ال .لعلكم تتقونقبلهم من المم ( 
 ( بن السلم على خس ....... وذكر منها : وصوم رمضان ) متفق عليه وعن ابن عمر . قال : قال رسول ال 

( قاله ابن قدامة ) .وأجع السلمون على وجوب صيام رمضان . 
( مــن أنكــر وجــوبه كفــر لنــه أنكــر أمــرا� معلومــا� بالضــرورة مــن الــدين ، وأمــا مــن تركــه تاونــا� وكســل� فالصــحيح أنــه ل يكفــر وهــذا

مذهب المهور ) .
م / ويجب صيام رمضان على كل مسلم .

--------
أي : فل يب على الكافر ول يصح منه ، والدليل على تصيصه بالسلمي :

ا الtذrينM آمMنqوا كqتrبM عMلMيsكqمq الصzيMامqقوله تعال ( MهyيـMا أMفالطاب جاء للمؤمني ، والراد بالؤمني مطلقـ أهل اليان ، أي ياي ، (... 
معشر السلمي .

الM وMل يـqنsفrقqــونM إrلtوقال تعال (  نـsهqمs نـMفMقMاتـqهqمs إrلt أMنـtهqـمs كMفMــرqوا بrـاللtهr وMبrرMسqـولrهr وMل يMـأsتqونM الصtـلةM إrلt وMهqـمs كqسMــ rم MلMب sقqتـ sنMأ sمqهMعMنـMا مMمMو
Mونqهrار Mك sمqهMفإذا كانت النفقة ل تقبل مع الكفر مع أن نفعها متعد ، فما كان نفعه قاصرا� كالصيام من باب أول أل يقبل .و ( 

ولن الكافر ليس أهل� للعبادة .
. وإذا أسلم أثناء رمضان لزمه الصيام من حي أسلم

م / بالغ .
----------------
فالصغي ل يب عليه الصومـ .

 ( رفع القلم عن ثلثة : .. عن الصغي حت يبلغ ) رواه أبو داود .لديث علي . قال : قال رسول ال 
[ رفع القلم ] كناية عن سقوط التكليف ولنه ليس أهل� للتكليف . 

 : سنة ، أو إنبات شعر العانة ، أو إنزال الن ، وتزيد النثى اليض ) .15( علمات البلوغ : بلوغ السن وهو 
م / عاقل :

----------
فل يب الصوم على النون ول يصح منه .

لديث علي السابق ( .... وعن النون حت يصحو .. ) .
ولنه ليس أهل� للتكليف .

. ( ومثله العتوه والهذري وكل من ليس له عقل ول يطعم عنه )
م / قادر على الصوم .
------------
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أي :  بأن يكون قادرا� على الصوم ، فإن كان عاجزا� بأن يكون مريضا� فل يب عليه الصومـ .
لقوله تعال ( ل يكلف ال نفسا� إل وسعها ) .

والعجز ينقسم إلى قسمين :
 : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي .القسم الول

قال تعال ( فمن كان منكم مريضا� أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
 : عجز دائم ل يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم .القسم الثاني

لقــول ابــن عبــاس ف قــوله تعــال ( وعلــى الــذين يطيقــونه فديــة طعــام مســكي ) ليســت بنســوخة ، هــي للكــبي الــذي ل يســتطيع
الصوم ) رواه البخاري .

. Tم / برؤية هلله ، أو أكمال شعبان ثلثين يوما
--------------

أي : أن صوم رمضان يجب بأمرين :
برؤية اللل .المر الول : 

ا� ) متفــقصـوموا لرؤيتـه وأفطــروا لرؤيتـه،  فـإن غــم عليكــم فــأكملوا شـعبان ثلثي يومــا� ( لـديث ابـن عمـر قـال: قــال رســول ال 
 عليه .

لـة رصـد فـإنه يعتــب ذلــك موجبـا� لثبـوت شـهر آ الـردة أو بالواسـطة كالنظـار أوة بالرؤية الرؤيتسواء كان) إذا رأيتموه(  :قوله
رمضان. 

العتماد عليه وهذا مذهب الئمة الربعة ف الساب ول يصحة  أنه ل عب : إذا رأيتموه :وأيضا� يستفاد من قوله . 
 يوما� .30 : إكمال شهر شعبان المر الثاني

 .“لنه يتيقن به دخول شهر رمضان ول نعلم فيه خلفا�”:  قال في المغني
  صيام يوم الشكـ ، أن يول غيم أو قت دون اللل ليلة الثلثي من شعبان .مسألة :

حكم صومه حرام ، ونسبه النووي لمهور العلماء .
مr  ( قMـــالMلـــديث عمـــار  ة  (,qمMـــنs صMـــامM اMلsيـMوsمM اMلtـــذrي يqشMـــكy فrيـــهr فـMقMـــدs عMصMـــى أMبMـــا اMلsقMاسrـــ سMـــ sمMsلMا qهMـــلMصMوMيق�ـــا, وrلsعMتـ yيrار رMهq اMلsبqخMـــ وMذMكMـــ

 .  Mانtب rح qنsابMو ,MةMsيMزqخ qنsبrا qهMحtحMصMو
   ولديث : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) وف رواية : ( فأكملوا شعبان ثلثي يوما� ) . 

وهذه مفسرة لرواية ( فاقدروا له ) أن معن اقدروا له تام العدد ثلثي يوما� .
وذهب بعض العلماء إل وجوب صومه ، وهذا مذهب النابلة .

 : ( فاقدروا له ) .لقوله 
) .ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه ال  أي ضيقوا ، من قوله تعال ( اقدروا له )ومعن  ( 

والراجgح القول الول .ـعة وعشرون ] يوما� ، 29والتضييق أن يعل شعبان [ تسـ
م / ويصام برؤية عدل لهلله .

---------

52



بr برؤية هلل رمضان ، سواء كان ذكرا� أم أنثى ، بشرط أن يكــون عــدل� ، والعــدل : مــن اســتقام ف qأي : يقبل شخص واحد ي
دينه ومروءته ، والعن : أن يكون موثوقا� ببه لمانته وبصره ، أمــا مــن ل يوثــق بــبه لكــونه معروفــا� بالكــذب أو بالتســرع أو كــان

ضعيف البصر بيث ل يكن أن يراه فل يثبت الشهر بشهادته .
والدليل على أنه يقبل شخص واحد :

ا قMــالMحـــديث يM اMللtــهq عMنـsهqمMــ بـMرsتq رMسqــولM اMللtـــهr  (  اrبsــنr عqمMررMضrـــ sخMــأMف , Mل MلrsلMا qــاسtلنMى اMاءMرMتـMــاسtلنMا MـــرMمMأMو ,MـــامMصMف ,qـــهqتsيـMأMـــ رzنMأ 
 rهrامMي rصrب (qمrاكMsالMو ,Mانtب rح qنsبrا qهMحtحMصMو ,MدqاوMو دqبMأ qاهMوMر  .

zـ  rبtلنMـ اMلrإ Mاء ا أMنt أMعsرMابrيÛـا جMـ يM اMللtــهq عMنـsهqمMـ : وMعMنr اrبsـنr عMبtـاس¡ رMضrـ MــالMقMفـ )" ?qـهtللMا tلrإ MـهMلrإ Mل sنMأ qدMه : " أMتMشsــ MــالMقMفـ , Mل MلrsلMا qـتsيMأMـ رzنrإ 
qومqصMي sنMأ qل Mلrا بMي rاسtلنMا rف sنzذMأMف " : MالMق . sمMعMنـ : MالMق " ?rهtللMا qولqسMا ر هMدq أMنt مMqمtد� sشMتMأ " : MالMق . sمMعMنـ : MالMا" ـــق ةq,).وا غMــد� سMــ sمMsلMا qاهMوMر 

 Mانtب rح qنsابMو ,MةMsيMزqخ qنsبrا qهMحtحMصMو.
الديثان يدلن على أنا تقبل شهادة الواحد ف دخول رمضان .

وهــو الصــح ، لنــه خــب دين ل تمــة فيــه وأحــوط”: قggال النggووي . و“والعمــل عليــه عنــد أكــثر أهــل العلــم”: قggال الترمggذي 
 .“للعبادة

Tيشترط في الشاهد شروطا :
Tفل تقبل شهادة الكافر لمور:    :أن يكون مسلما

Tأتشهد أن ل إله إل ال... :  لديث العراب السابق :أول .
:Tأن ال رد شهادة الفاسق من السلمي، ومن باب أول رد شهادة الكافر. ثانيا 
:Tلن الغالب فيه الكذب، والتهم ل تقبل شهادتهثالثا . 
:Tم قوله تعالرابعا  )  rاء MدMهyالش Mنrم MنsوMضsرMتـ sوالكافر ليس برضي. ) ن

Tعاقل Tأن يكون بالغا: 
 ل تقبل.   فالنون عاقل:
 الصب ل يلو من حالي: بالغ:

 أن يكون غي ميز (ل يقبل قوله). الول:
والكثر على أنه ل يقبل قوله، لنه ل يوثق ببه، فل بد من البلوغ.  ،  أن يكون ميز (وهذا مل خلف)الثاني:

م / ول يقبل في بقية الشهور إل عدلن .
----------------

 . لبد من شاهدينوهذا قول أكثر العلماء ، أنه
م / ويجب تبيت النية لصيام الفرض .

----------------
أي : يب تبييت النية من الليل لصيام الفرض ، كرمضان ، وقضاء رمضان ، والنذر .

zــ لديث rبtلنMا rــنMا, ع يM اMللtــهq عMنـsهMـ ؤsمrنrيM رMضrـ يMامM لMـهq  (  قMـالM حMفsصMةM أqمz اMلsمqــ رr فMلM صrـ يMامM قـMبsــلM اMلsفMجsــ ةq,)مMــنs لsMـ يـqبـMيzـتr اMلصzــ سMـ sمMsلMا qاهMوMر 
 .  Mانtب rح qنsابMو MةMsيMزqخ qنsبrوع�ا اqفsرMم qهMحtحMصMو ,rهrفsقMو rيح rجsرMتـ Mلrإ yيrذrمsرzلتـMاMو yيrائMسtالن MالMمMو
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 :zrنsطqقMارtلدrلMو) rلsيtللMا Mنrم qه sضrرsفMيـ sMل sنMمrل MامMي rص Mوجاء موقوفا� عن ابن عمر كما ، اختلف ف هذا الديث بي الرفع والوقف ، ) ل
عند مالك ف الوطأ، ول يعلم لفصة ول لبن عمر مالف من الصحابة. 

ف أي جزء من أجزاء الليلفمن نوى صوم الفرض من بعد صلة الصبح فل يصح، وتصح النية . 
م/ أما النفل فيجوز بنية من النهار .

------------
أي : أن صوم النفل ( كصيام الثني والميس ، وصيام ثلثة أيام من كل شهر ) يوز أن ينويه من النهار .

ا قMـالMتsلديث  يM اMللtهq عMنـsهMـ rضMر MةMشrائMـ  ( عy rبtلنMا tـيMلMع MـلMخMدذ�اrإ zنrــإMف " : MــالMق . Mـا: لMنsلqء©? " قـ sـيMش sمqكMـدsنrع sل : " هMــ MـالMقMفـ .  ذMاتM يـMوsم¡
) .صMائrم© 

. يشتط إذا نوى الصوم من النهار أن ل يكون قد أكل شيئا� من بعد الفجر
وهل يشتط أن يكون قبل الزوال ؟ ظاهر كلم الؤلف أنه ل يشتط ، وأنه يوز ولو نوى بعد الزوال ، وذهــب أكــثر العلمــاء

إل أنه يشتط أن تكون النية قبل الزوال ، والول أرجح .
: إن نوى الصوم أثناء النهار ، هل يكتب له أجر الصوم يوما� كامل� أو يكتب له من نيته ؟ قولن للعلماء

أنه يكتب له أجر اليوم الكامل .قيل : 
قالوا : لن الصومـ الشرعي ل بد أن يكون من أول النهار .

ل يثاب إل من وقت النية فقط .وقيل : 
فإذا نوى عند الزوال فأجره على هذا القول نصف يوم .

لديث (إنا العمال بالنيات) وهذا أول النهار ل ينو الصوم فل يكتب له الجر كامل� ، وهذا القول هو الراجح .
من يباح لهم الفطر في رمضان

م / والمريض الذي يتضرر بالصوم ، والمسافر : لهما الفطر والصيام .
-------------

 من يباح لم الفطر ف رمضان وها :– رحه ال –ذكر الصنف 
المريض الذي يضره المرض .

 .ف الية مقدر وهو  (فأفطر) فعدة من أيام أخر ) .فMمMنs كMانM مrنsكqمs مMرrيضا� أMوs عMلMى سMفMر¡ فMعrدtة© مrنs أMيtام¡ أqخMرM لقوله تعال (
عMهMا وقال تعال (  sسqو tلrسا� إsفMنـ qهtالل qفzلMكqل ي. (

 :المرض ينقسم إلى قسمينالول : 
Tأول Tفهنا يرم صومه ،   أن يضره الصيام:ل. 

تـqلqوا أMنـsفqسMكqمs( لقوله تعال sقMل تـMو. ( 
لqكMةr  ( وقال تعال sهtالتـ Mلrإ sمqيكrدsيMأrوا بqقsلqل تـMو. (

فـإن كـان صـيامه مـع الـرض يـؤدي إل التلـف أو غلــب علــى ظنـه أنـه لـو صـام أن يتلــف أو يصــل لـه فــوات عضـو، فـإنه ف)
هذه الالة يرم صومه). 

 :Tفهنا يكره صومه  ،أن يشق عليه الصومثانيا. 
 ) .إن ال يب أن تؤتى رخصه ( لديث ولنه ترك تفيف وقبول رخصة ال. لن ذلك يتضمن إكراها� بنفسه 
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 .(تأخي البء بسبب الصيام يوجب التخيص، لن تأخي البء ضرر)

الثاني : المسافر .
، وهذا جائز بالكتاب والسنة والجاع .فالسافر يوز له الفطر 

تقـدير اليـة:  (فمـن كـان منكــم مريضـا� أو علــى سـفر- ) . فمن كـان منكـم مريضـا� أو علــى سـفر فعـدة مــن أيـام أخـر قال تعال : (
 ) .فعدة من أيام أخر - فأفطر

ومنها : ومن السنة أحاديث كثية ، 
ابrرحــديث  ا;  جMــ يM اMللtــهq عMنـsهqمMــ رMاعM أMنt رMسqــولM اMللtــهr (بsــنr عMبsــدr اMللtــهr رMضrــ ةM فrــ رMمMضMــانM, فMصMــامM حMتtــ بـMلMــغM كqــ رMجM عMــامM اMلsفMتsــحr إrلMــ مMكtــ  خMــ

sــدMق rــاسtلنMا MــضsعMبـ tنrإ : MــكrلMذ MــدsعMبـ qــهMل MيــلrقMف , Mبrر نs مMــاء¡ فـMرMفـMعMــهq, حMتtــ نMظMــرM اMلنtــاسq إrلMيsــهr, ثtqــ شMــ , ثtqــ دMعMــا بrقMــدMح¡ مrــ qــاسtلنMا MــامMصMف , rيــم rمMغsال
"qاةMصqعsلMا MكrئMولqأ ,qاةMصqعsلMا MكrئMولqأ" : MالMق .MامMص ( .
متفق عليهـ فلم يعب الصائم على الفطر ، ول الفطر على الصائم ) . وحديث أنس قال : ( كنا نسافر مع النب 

MـالMق qـهtنMأ ;qهsنMع qهtللMى اMضrر zيrمMل sسM sر¡و ال sمMع rنsب MةMزsMح sنMعMـاح©?  (وMنqج tـيMلMع sل فMرr, فـMهMــ دq بrـ قـqوtة� عMلMـى اMلصzـيMامr فrـ اMلسtــ  يMـا رMسqـولM اMللtـهr! أMجrـ
 rهtللMا qولqسMر MالMقMفـصsخqر Mي

rه " MسـMحMا فMrب MذMخMأ sنMمMف ,rهtللMا Mنrة© مMـMـ rهsيMلMع MاحMنqج MلMف MومqصMي sنMأ tبMحMأ sنMمMن©, وMم©) ـrل sسqم qاهMوMر  .
 ، ووي ، و“وهــذا قــول أكــثر العلمــاء” قال ابن قدامة :فإن صام السافر فإنه جائزgال النgوهــو قــول جــاهي العلمــاء” : ق

 .“وجيع أهل الفتوى لحاديث الباب وغيها كثية
لديث أنس قال ( كنا نسافر فل يعب الصائم على الفطر ، ول الفطر على الصائم ) متفق عليه .

ف رمضان ف حر شديد حت إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة لديث أب الدرداء قال:  (خرجنا مع رسول ال و
 .متفق عليه وعبد ال بن رواحة) الر، وما فينا صائم إل رسول ال 

اختلف الجمهور القائلون بجواز الصوم في السفر أيهما أفضل الصوم أم الفطر ؟
الفطر أفضلـ .القول الول : 

وهو قول أحد وإسحاق .
Mً بالرخصة . عمل�

ولديث : ( ليس من الب الصيام ف السفر ) .
ولديث  ( هي رخصة من ال فمن أخذ با فحسن ومن أحب أن يصوم فل جناح عليه ) .

الصوم أفضل لن قوي عليه من غي مشقة .القول الثاني : 
واستدلوا :ونسبه ابن حجر إل المهور . 

 ف شهر رمضـان ف حـر شـديد ، حـت إن كـان أحـدنا ليضــع يـده علــى رأسـهبديث أب الدرداء قال : ( خرجنا مع رسول ال 
متفق عليهـ  وعبد ال بن رواحة ) . من شدة الر وما فينا صائم إل رسول ال 

هو مي مطلقا� .القول الثالث : 
أفضلهما أيسرها .القول الرابع : 

واختاره ابن النذر .
 .يريد بكم اليسر ) لقوله تعال : (
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والراجح قول الجمهور .
. لكن إذا كان هناك مشقة متملة فالفضلـ الفطر

لديث : ( ليس من الب الصيام ف السفرـ ) .
وإذا كان الصوم يشق عليه مشقة غي متملة فهنا يب الفطر .

) . ول تقتلوا أنفسكم لقوله تعال : (
وأما إذا كان ل يشق عليه فالفضل الصوم كما سبق من مذهب المهور .

 .لنه فعل الرسول 
أسرع ف إبراء الذمة .
أسهل على الكلف .

يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان .
م / والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء .

----------
أي : ل يوز للحائض والنفساء الصوم فرضه ونفله ، ويب عليهمــا قضــاء رمضــان ، فــإذا حاضــت الـرأة أو نqفrســت ف جــزء مــن

النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروبـ بلحظة ، ووجب عليها القضاء إن كان فرضا� .
أجــع الســلمون علــى أن الــائض والنفســاء ل تــب عليهمــا الصــلة والصــوم ف الــال ، وأجعــوا علــى أنــه يــب” : قال النووي

. “عليهما قضاء الصومـ
ي الصtــلةM ؟ فـMقMــالMتs :لديث ي الصtــوsمM , وMل تـMقsضrــ  مqعMاذMةM قMالMتs : ( سMأMلsتq عMائrشMةM رضي ال عنها فـMقMلتqـ : مMا بMــالq الMsــائrضr تـMقsضrــ

MضMقrب qمرMؤqنـMفـ , MـكrلMا ذMنqيبـ انM يqصrـ أMلq . فـMقMــالMتs : كMـ Mرqورrيtـة¡ , وMلMكrنzــ أMسsــ rب qـتsسMل : qــتsلqقM؟ فـ rـتsنMـة© أtيrورqرMحMــأrـاءMضMقrب qمرMؤqل نـMو , rمsــوtالص rاء
 ( rلةtالص. 

 ( أليس إذا حاصت ل تصل ول تصم ، قلنا : بلى ) متفق عليه .ولديث أب سعيد قال : قال 
 قولن للعلماءهل تؤجر الائض على ترك الصيام والصلة ؟: 

 : أنا تؤجر ، لنا تركتهما تعبدا� ل .القول الول
والصحيح الول . : ل تؤجر ، القول الثاني

. Tم / والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما : أفطرتا وقضتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
-------------

أي : أن الامل والرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا� ؟
وإفطار الحامل والمرضع له أحوال : رحه ال -  –هذا ما ذهب إليه الصنف 

: Tفحكمهما حكم الريض يفطران ويقضيان فقط. ؛إن خافتا على أنفسهما فقط أول 
إن الامــل والرضــع إذا خافتــا علــى أنفســهما إذا صــامتا فلهمــا الفطــر و عليهمــا القضــاء، ل نعلــم فيــه خلفــا�” قggال فggي المغنggي

. “لنما بنزلة الريض الائف على نفسه
 Tفعليهما القضاء فقط (نفس الالة السابقة). ؛ إن خافتا على أنفسهما وولديهما جيعا�: ثانيا
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 Tإن خافتا على ولديهما فقط: : ثالثا
وهذا الشهور من الذهب .-  رحه ال – ، وهو ما ذكره الصنف فقيل عليهما القضاء والكفارة

) قــال فيهـا: وعلــى الــذين يطيقـونه فديـة طعــام مســكي لا رواه أبو داود بإسناد حسـن عــن ابـن عبـاس أنـه قــال ف قــوله تعــال : (
( نسخت هذه الية وبقيت للشيخ الكبي والعجوز والامل والرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا� ) .

إن ال تبــارك (  قــال الكعــب أن رســول ال . لـديث أنـس بـن مالـكهو القول الراجحا وهذالقضاء فقط من غي الكفارة.  وقيل: عليهما
. رواه التمذي  ) وتعال وضع عن السافر شطر الصلة، وعن الامل والرضع الصيام

والصل براءة الذمة. ،  ل يذكر الكفارةفالنب 
. Tم / والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض ل يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا

-----------
سبق أن العجز عن الصيام ينقسم إل قسمي :

 : عجز طارىء يرجى برؤه : فهذا يفطر ويقضي .القسم الول
 : عجز دائم ل يرجى برؤه : فهذا يفطر ويطعم .القسم الثاني

لقول ابن عباس ف قوله تعال ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي ) ليست بنسوخة ، هـي للكــبي الــذي ل يســتطيع الصــوم ) رواه
البخاري .

 : MالMا- قMمqهsنـMع qهtللMا Mي rضMاس¡ -رtبMع rنsبrا rنMعMو) rــهsيMلMع MــاءMضMق MلMين�ا, وrك sسrم¡ مsوMيـ zلqك sنMع MمrعsطqيMو , Mرrطsفqيـ sنMأ rيrبMكsلMا rخsيtلشrل Mصzخqر (qاهMوMر 
 .  qاهMحtحMصMو ,qمrاكMsالMو ,y rنsطqقMارtلدMا

: كيفية الطعام
o. أن يدعو مساكي بعدد اليام ف آخر الشهر للغداء إن كان بعد رمضان أو على العشاء فيعشيهم
o. أو أن يوزع طعاما� ويعتن بطبخه ويعل معه أدم

ويب أن يطعم عن كل يوم مسكينا� ل أن يطعم طعام ثلثي مسكينا� .
سأخرج طعاما� يكفي ثلثي مسكينا� لستة فقراء ، ل يزئ .فلو قال : 

المفطرات
م / ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمداT ، أو حجامة ، أو إمناء بماشرة .

------------
 الفطرات الت تفطر الصائم ، وأن من فعلها عالا� عامدا� فعليه القضاء مع الث وليس هناك كفارة .–ذكر الصنف رحه ال 

( بأكل أو بشرب ) .قوله 
هذا الفطÍر الول .

 .“وهذا ل خلف أن من تعمده يفطر ويب عليه المساك والقضاء” : قال ابن قدامة
رr ثtq أMتyrوا الصzيMامM إrلM اللtيsللقوله تعال:( sجMفsال Mنrم rدMو sسM sال rطsيMsال Mنrم qضMيsبـM sال qطsيMsال qمqكMل M tيMبـMتMيـ tتMوا حqبMر sاشMوا وqلqكMو. (

  ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) ولقوله 
, فـMلsيqتrمt صMوsمMهq, فMإrنMtا أMطsعMمMهq اMللtهq وMسMقMاه)  qومن الدلة قوله  MبrرMش sوMأ MلMكMأMم©, فrائMص MوqهMو Mي rسMن sنMم ( rهsيMلMق© عMفtتـqم  .

  وأجع العلماء على أن الفطر بالكل والشرب “ .  
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الطعامـ عن طريق الفــم أو عــن طريـق النـف، لن النـف منفـذ يصــل إل العـدة كمـا قــال ال فرق بي أن يدخل هذ للقيـط 
ا� ) .بالغ ف الستنشاق إل أن تكون صائما� ( بن صبة

. ويلحق بذلك البر الغذية لنا تقوم مقام الكل
قوله. ( Tأو قيء عمدا ) 

 ) .أن يتقيأ النسان ما ف بطنه حت يرج من فمه(  هذا الفطر الثان وهو القيء عمدا� .
: قMــالM رMسqــولq اMللtــهr لــديث MــالMق MةMرsيـMرqــ هrبMأ  ) qــاءMضMقsلMا rــهsيMلMعMفـ MاءMقMتـ ءq فMلM قMضMــاءM عMلMيsــهr, وMمMــنs اسsــ ةq) مMــنs ذMرMعMــهq اMلsقMيsــ سMــ sمMsلMا qاهMوMر   . ]
 أي غلبه وقهره.  ]ذرعه، [  طلب إخراج القيء من جوفه باختياره ]استقاء

وقد حكاه ابن النذر بالجاع على أن القيء عمدا� يفطر .
 : ” إنـــه ل يفســـد الصـــوم ســـواء كـــان غالبـــا� أو مســـتمرحا� مـــا ل يرجـــع فيـــه القيءوقggال ابggن مسggعود وعكرمggة وربيعggة والقاسggم

باختياره “ [ نقله الشوكان عنهم ] 
واستدلوا :

 بيانا� عاما� .أن الديث ل يصح ، ول يثبت دليل أن القيء مفطرـ ، ولو كان مفطرا�ـ لبينه النب 
وهو حديث ضعيف رواه التمذي وغيه واستدلوا بديث : ( ثلث ل يفطرن : القيء ، والجامة ، والحتلم ) . 

 من الفطار بالقيء أنه إخراج ما يضعف بدنه ، قاله ابن تيمية .الكمة
، اذة ليقيء بـا والقيء عمدا� يشمل ما إذا كان قيئه بالفعلـ كجذبه بيده ، أو بالشم كأن يشم شيئا� له رائحــة كريهـة نفÍــ

 أو بالنظر كأن يتعمد النظر لشيء قبيح يقيء به .
( أو حجامة ) .قوله 

 وهـو أن الجامــة تفطــر ، هـو مــذهب– رحـه ال –هـذا الفطــر الثـالث مــن مفطــرات الصــوم وهـو الجامــة ، ومـا ذكــره الصـنف 
النابلة واختيار شيخ السلم ابن تيمية وابن القيم .

س¡  sوMأ rنsب rادtدMش sنMع MًMأ )  rهtللMا MولqسMر tنMأ qم rـاجMsلMا MــرMطsفMأ : MـالMقMفـ .MـانMضMمMــ رrف qم جqــو  أMتMى عMلMــى رMجqـل¡ بrـالsبMقrيعr وMهqـوM يsMتMجrــ sحMمsالMم )و
Mانtب rح qنsابMو ,MةMsيMزqخ qنsابMو ,qدMsحMأ qهMحtحMصMو ,tيrذrمsرzلتـMا tلrإ qةMس sمMsلMا qاهMوMر

وذهب جهور العلماء إل أن الجامة ل تفطر .
رواه البخاري . احتجم وهو مرم ، واحتجم وهو صائم ) . لديث ابن عباس : ( أن النب 

ــول ال   عــن قــال : ( نــى النــب ولــا رواه أبــو داود بســند صحيـــح عــن عبــد الرحــن بــن أب ليلــى عــن رجــل مــن أصــحاب رسـ
  : ” إسناده صحيح “ .قال الحافظالجامة للصائم ، وعن الواصلة ول يرمهما إبقاء� على أصحابه ) .

 قال : ( رخص للصائم بالجامة والقبلة ) . وسنده صحيح إل أب سعيد وله حكم الرفع وعن أب سعيد الدري 
وأجاب هؤلء عن حديث ( أفطر الاجم والجوم ) بأجوبة :

فيــه دليــل علــى أن حــديث ( أفطــر الــاجم والجــوم ) منســوخ ، لنــه جــاء ف بعــض”: قال ابن عبد البر وغيره  ، أنه منسوخ
 ، وسبق ذلك الشافعي  .“طرقه أن ذلك كان ف حجة الوداع

 : ” صـح حــديث ( أفطــر الـاجم والجــوم ) ، بل ريــب ، لكـن وجـدنا مــن حـديث أب سـعيد ( رخـص النـب وقال ابن حزم
ف الجامة للصائم ) وإسناده صحيح فوجب الخذ به ، لن الرخصة إنا تكون بعد العزيــة ، فــدل علــى نسـخ الفطــر بالجامــة

سواء كان حاجا� أو مجوما� “ .
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وهذا القول هو الراجح ، ويتفرع على هذا أن سحب الدم للتحليل أو التبع ل يفطر مطلقا� ، سواء كان كثيا� أم قليل� .
أما الرعاف وخروج الدم من الرح والسن إذا ل يبلعه فهذا ل يفطر مطلقا� ، سـواء كــان كــثيا� أم قليل� ، لنـه خـرج بغي

اختياره ، والصل صحة الصوم إل بدليل صحيح يدل على فساده .
أو إمناء بماشرة ) . (قوله

ل يول ، وليــسالتقاء البشرتي ، ويستعمل ف الماع ســواء أول أو  : ، والباشرةهذا هو الفطر الرابع وهو الستمناء بباشرة 
أن يقبل زوجته مثل� فينزل منيا� .الماع مرادا� هنا ، وإنا الراد 

القبلة ل تلو من أمور :” : قال ابن قدامة في المغني
لديث، قال : ل نعلم فيه خلفا�  ، أن ل تنزل فل يفسد صومهsتMالMا ق MهsنـMع qهtللMا Mي rضMر MةMشrائMع  ) rــهtللMا qــولqسMر MانMك

 rهrبsر rrل sمqكqكMلsمMأ qهtنrكMلMم©, وrائMص MوqهMو qر rاشMبqيـMم©, وrائMص MوqهMو qلzبMقqيـ (rهsيMلMق©ـ عMفtتـqم  . 
أن ين فيفطر بغي خلف“. 

. اختار شيخ السلم أن نزول الذي ل يفطر ، عمل� بالصل ، ولن قياسـه على الن ل يصح لظهور الفروق بينهما
 فيمـا يرويـه عــنوالدليل على أن تعمد الستمناء بباشرة مفسد للصوم ، أن هذا من الشهوة الت تناف الصــوم ، وقـد قــال النـب 

ربه ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه ابن خزية .
ومثله الستمناء بيده فإن هذا مفسدـ للصومـ .

لنه ليس باختياره). ما إذا احتلم ف نار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح ول يضرهأو 
وأيضــا� لــو كــرر النظــر متعمــدا� فــأنزل منيــا� فــإنه يفســد صــومه ، لنــه إنــزال بفعــل¡ يتلــذذ بــه يكــن التحــرز منــه ، وأمــا إذا ل يكــرر

 لعدم إمكان التحرز منه .– وهذا الذهب –النظر فإنه ل يفطر ولو أنزل 
م / إل مggن أفطggر بجمggاع فggإنه يقضggي ويعتggق رقبggة، فggإن لggم يجggد فصggيام شggهرين متتggابعين، فggإن لggم يسggتطع فإطعggام سggتين

.Tمسكينا
--------------

هذا الفطر الامس وهو الماع ف الفرج ف نار رمضان .
z  (  قMالM أMبr هqرMيـsرMةM لديث rبtلنMا Mلrل© إqجMر MاءMجــrتMأMرsمrى اMلMع qتsعMقـMو : MالMـ ? " قMكMكMل sهMا أMمMو " : MالMق .rهtللMا MولqسMا رMي qتsكMلMه : MالMقMفـ 

" : MـالMق . Mل : MـالMق " ?r sيMعrــابMتMتqم rنsيMر sه تMطrيعq أMنs تMصqــومM شMـ لs تMسsـ : " فـMهMـ MـالMق . Mل : MـالMـة�? " قMبMقـMر qـقrتsعMـا تـMم qـدrMت sل : " هMــ MــالMقMفـ ،MـانMضMمMر rف
 y rبtلنMا rتqأMف , MسMلMج tqث , Mل : MالMين�ا? " قrك sسrم Mيzت rس qمrعsطqا تMم qدrMت sلMهMفـMــرMقsفـMــى أMلMعMأ : MــالMقMا ", فـ MــذMrب sقtــدMصMت " : MــالMقMفـ .  بrعMرMق¡ فrيهr تsMر©
yــ  rبtلنMا Mك rــحMضMــا, فtن rم rــهsيMلrإ qجMو لq بـMيsــت¡ أMحsــ ا أMهsــ بـMتـMيـsهMــ Mــ لM sيMا بـ نtــا? فMمMــ rمــكMل sهMأ qه sمrعsطMــأMف sــبMهsاذ" : MــالMــ قtqث ،qهqــابMيsنـMأ sتMــدMــ بtتMمتفــق)  ح

عليه .
. نالـــديث دليـــل أن مـــن جـــامع ف الفـــرج فـــأنزل أو ل ينـــزل أو دون الفـــرج فـــأنزل أنـــه يفســـد صـــومه إذا كـــان عامـــدا�ggال ابggق

 .“ل نعلم بي أهل العلم خلفا�” : قدامة
 الديث دليـل علــى أن الـوطء للصـائم ف نـار رمضـان مــن الفـواحش الكبـار الهلكــات ، لن النــبأقــره علــى أن فعلــه هـذا 

مهلك .
 ، وهي على الترتيب :الديث دليل على أن الوطء عمدا� يوجب الكفارة الغلظة
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عتق رقبة مؤمنة ، فإن ل يد فصيام شهرين متتابعي ، فإن ل يستطع فإطعام ستي مسكينا� ، وهذا مذهب جهور العلماء علــى
أنا على التتيب ل على التخيي .

، تــب الكفــارة إذا جــامع ف نــار رمضــان فقــط ، فلــو أن رجل� جــامع زوجتــه وهــو يصـــوم رمضــان قضــاء� ، فل كفــارة عليــه
وذلك لن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم ف زمن متم ، وهو شهر رمضان .

 .“ول تب الكفارة ف قول أهل العلم وجهور الفقهاء” : قال ابن قدامة
اختلف العلماء هل ( المرأة ) عليها كفارة أم ل ؟

ليس عليها كفارة .القول الول : 
واستدلوا : وهو قول الشافعية ، 

واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الوطوءة ، وكذا قوله ف الراجعــة (هــل تسـتطيع) و (” : قال ابن حجر
هل تد ) وغي ذلك . . .  

 .“ عن إعلم الرأة بوجوب الكفارة مع الاجة أيضا� - بسكوته –واستدل الشافعية 
عليها الكفارة .القول الثاني : 

وهو مذهبـ المهور .
لن الصل تساوي الرجال والنساء ف الحكام إل ما خص بدليل .

ث إن بيـــان الكـــم للرجـــل بيـــان ف حقهـــا لشـــتاكهما ف تري الفطـــر وانتهـــاك حرمـــة الصـــوم كمـــا ل يـــأمره”: قggال ابggن حجggر 
 .“بالغسلـ ، والتنصيص على الكم ف حق بعض الكلفي كاف عن ذكره ف حق الباقي
وهذا القول هو الصحيح أن على الرأة الكفارة إل إذا كانت مكرهة فل شيء عليها .

وأما الجواب عن قول أصحاب القول الول ( وقت الحاجة ) :
وأجيــب متنــع الاجــة إذ ذاك لنــا ل تعــتف ول تســأل ، واعــتاف الــزوج عليهــا ل يــوجب عليهــا” : قggال الحggافظ ابggن حجggر

 .“حكما� ما ل تعتف
وقد اختلف العلمggاء فggي يقول أن على الامع متعمدا� ذاكــرا� قضــاء هــذا اليــوم ، – رحه ال – ) - الصنف فإنه يقضيقوله ( 

هذه المسألة على قولين :
 : أنه ل يقضي هذا اليوم .القول الول

وهذا اختيار ابن حزم وشيخ السلم ابن تيمية . 
 بالقضاء .لنه ل يأمره النب 

 : يب عليه قضاء هذا اليوم .القول الثاني
وهذا مذهب جهور العلماء . واستدلوا .
وجه الستدلل : ( من ذرعه القيء فل قضاء عليــه ، ومــن اســتقاء فعليــه القضــاء ) بديث أب هريرة . قال : قال رسول ال 

أن من استقاء عامدا� وجب عليه القضاء بنص هذا الديث ، فيكون حكم الامع ف وجوب القضاء مثل حكمه .
 أمــر الـامع بالقضـاء فقــال لـه  ( صـم يومــا� مكـانه ) وهـذه الزيـادة متلــف ف صـحتهاواستدلوا أنه  جاء عنـد أب داود أن النــب 

وضعفها ابن تيمية ، ومن أثبتها الافظ ابن حجر ، وبي أن لا أصل� كما ف الفتح .
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واستدلوا : أن الصوم إذا شغلت به الذمة ل تبأ إل بالداء ، فإذا فات وقته وجب القضاء .
 أنه قال ( فاقضوا ال الذي له ، فإن ال أحق بالوفاء ) رواه البخاري .واستدلوا بديث ابن عباس عن النب 

مYه[, فYإ_ن̂مYا أYطaعYمYه[ اYل̂له[ وYسYقYا ( وقال النبي م /  aوYي[ت_̂م صaلYgف , Yر_بYش aوYأ YلYكYأYف ,dائ_مYص Yه[وYو Yي .  م[تĝفYقd عYلYيaه_ه )مYنa نYس_
-----------

 حديث أب هريرة ليستدل بـه علــى أن الصـائم إذا أكـل أو شــرب أو فعــل مفطــرا� مــن الفطــرات ناسـيا�– رحه ال –ذكر الصنف 
ي�ا فMلM قMضMاءM عMلMيsهr وMلM كMفtارMةM فل شيء عليه وجاء ف رواية للحاكم ( rاسMن MانMضMمMر rف MرMطsفMأ sنMم. ( 

وهذا مذهب جهور العلماء ، وأبو حنيفة والشافعي وأحد .
بأنه ل يرد فواعتذروا عن العمل بالحديث وذهب بعض العلماء إل أنه يفسد الصوم ويب القضاء ، وهو مذهب الالكية ، 

رواية الاكم : ( من أفطر ف رمضان ناسيا� فل قضاء ول كفارة ) .ويرد هذا ، الديث تعيي رمضان فيحمل على التطوع ، 
 أنه ل فرق بي قليل الكل وكثيه ، لا أخرجه أحد عن أم إسحاق : ( أنا كانت عند النبفأت بقصعة من ثريد فــأكلت 

 : أتــي صــومك فإنــا هــومعــه ، ث تــذكرت أنـا كــانت صـائمة فقــال لـا ذو اليــدين : الن بعــد مــا شــبعتr ؟ فقــال لــا النــب 
 .“وف هذا رد على من فرق بي قليل الكل وكثيه” : قال الحافظ ابن حجررزق ساقه ال إليك ) ، 

 قولن للعلماءهل يب على من رأى من يأكل ويشرب ف نار رمضان أن يذكره أم ل ؟: 
أنه يب تذكيه .القول الول : 

واختار هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمي .
رواه مسلم  : ( من رأى منكم منكرا� فليغيه بيده ، فإن ل يستطع فبلسانه ، فإن ل يستطع فبقلبه ) . لقوله 

أنه ل يب تذكيه .القول الثاني : 
والول أرجح .لنك تعلم علم اليقي أنه أكل أو شرب نسيانا� ول يرتكب حينئذ¡ منكرا� ، وإنا أطعمه ال وسقاه ، 

م[تĝفYقd عYلYيaه_  . ) لY يYgزYال[ اYل̂ناس[ ب_خYيaر� مYا عŶجل[وا اYلaف_طaرY م / وقال : ( 
----------

 حديث سهل بن سعد ( ل يزال الناس بي .... ) ليستدل به على استحباب تعجيل الفطر .– رحه ال –ذكر الصنف 
. الديث يدل على أدب من آداب الفطار ، وهو تعجيله والبادرة به حي حلول وقته

أنه بجرد غياب قرص الشمس من الفق يفطر .ومعنى التعجيل : 
: أن في تعجيل الفطر ثمرات عظيمة

o ف تعجيل الفطار اتباع هدي النب. فقد كان يعجل الفطار ، 
 ف ســفر وهـو صـائم ، فلمــا غـابت الشــمس قــال لبعــض القــوم : يـا فلن ،عن عبد ال بن أب أوف قال : ( كنا مع رسول ال 

قم فاجدح لنا [ أي اخلط السويق بالاء ] فقال : يـا رسـول ال ، لـو أمســيت ، قــال : انـزل فاجــدح لنـا ، قـال : إن عليــك نـارا�
متفق عليه  ث قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا أفطر الصائم )قال : انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لم ، فشرب النب 

o. تعجيل الفطر من أخلق النبياء
قال أبو الدرداء : ( ثلث من أخلق النبيـاء : تعجيــل الفطـار ، وتـأخي الســحور ، ووضـع اليمي علــى الشــمال ف الصـلة ).

رواه الطبان 
o. أن ف تعجيل الفطور علمة أن الناس بي
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للحديث الذي ذكره الصنف .
o. ف تعجيل الفطور مالفة لليهود والنصارى

 : ( ل يــــــزال الــــــدين ظــــــاهرا� مــــــا عجــــــل النــــــاس الفطــــــر ، لن اليهــــــود والنصــــــارى  قــــــال : قــــــال رســــــول ال عــــــن أب هريــــــرة 
رواه أبو داوديؤخرون ) . 

o. ف تعجيل الفطور تيسي على الناس ، وبعد عن التنطع ، وقد امتثل هذا الدب الصحابة
 : ” أفطر أبو سعيد حي غاب قرص الشمس “ .قال البخاري

رواه عبد الرزاق أسرع الناس إفطارا� ، وأبطأهم سحورا� ) . وقال عمرو بن ميمون : ( كان أصحاب ممد 
 يفطــر الصــائم أول مــا تغـــرب الشـــمس ، عـــن ابـــن عمـــر ـ رضــي ال عنهمــا ـ قــال : قـــال رســـول الإذا أقبـــل الليــل مـــن ) : 

ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) .
أي دخــل ف وقــت الفطــر ، ويتمــل أن يكــون معنــاه : فقــد صــار مفطــرا� ف”:  فقggد أفطggر الصggائم ) :قggال ابggن حجggر قــوله ( 

 .“الكم لكون الليل ليس ظرفا� للصيام الشرعيـ ، وقد رد ابن خزية هذا الحتمال ، وأومأ إل ترجيح الول
 .“ول شك أن الول أرجح” : قال ابن حجر

.  م[تĝفYقd عYلYيaه_ ) تYسŶحر[وا فYإ_̂ن ف_ي اYل̂سح[ور_ بYgرYكYة وقال (م / 
--------------------

 حديث أب هريرة ( تسحروا .... ) ليستدل به على استحباب السحور .– رحه ال –ذكر الصنف 
 ، ول نعلم فيه خلفا� “ [ أي ف استحبابه ] .” قال في المغني :الديث دليل على استحباب السحور

 .“وأجعوا على أن السحور مندوب إليه” :  وقال ابن المنذر
. “ وأصحابه واصلوا ول يذكر السحورباب بركة السحور من غي إياب ، لن النب ” وقال البخاري :

 عن الوصال ف الصوم فقــال رجــل مــن الســلمي : إنــك تواصـل قال  ( نى رسول ال ويشي البخاري إل حديث أب هريرة 
يا رسول ال ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إن يطعمنـ رب ويسقين ، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بم  يوما� ث يوما� ، ث رأوا

اللل فقال : لو تأخر لزدتكم ، كالتنكيل لم حي أبوا أن ينتهوا ) .
البكة ف السحور تصل بهات متعددة : ( بركة ) قوله

o. اتباع السنة
o مالفــــة أهــــل الكتــــاب ، ففــــي صــــحيح مســــلم قــــال رســــول الفصــــل مــــا بي صــــيامنا وصــــيام أهــــل الكتــــاب أكلــــة )  

    السحر ) .
o. أن السحور يعطي الصائم قوة ل يل معها الصيام
oأنـه يكــون ســببا� للنتبــاه مــن النــوم ف وقــت الســحر الــذي هــو وقــت الســتغفار والــدعاء ، وفيــه ينــزل الــرب جــل وعل إل

السماء الدنيا .
o. مدافعة سوء اللق الذي يثيه الوع
o. الزيادة ف النشاط
o ويسن تأخي السحور ، لديث أب هريرة قال: قال رسول ال  . (ل يزال الناس بي ما عجلوا الفطر) : متفق عليه
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زاد أحد ( وأخروا السحور ) .
 ث قــام إل الصــلة ، قلــت : كــم كـان بي الذان والســحور ؟ قــال :وعن أنس عن زيد بن ثابت أنه قال : ( تسحرنا مع النب 

متفق عليهقدر خسي آية ) . 
 ومعــه زيــد مــن ســحورها ،فهــذا الــديث يــدل علــى أنــه يســتحب تــأخي الســحور إل قبيــل الفجــر ، فقــد كــان بي فــراغ النــب 

ودخولما ف الصلة ، قدر ما يقرأ الرجل خسي آية من القرآن ، قراءة متوسطة ل سريعة ول بطيئة ، وهــذا يــدل علــى أن وقــت
الصلة قريب من وقت المساك .

والراد بالذان القامة ، سيت أذانا� لنا إعلم بالقيام إل الصلة .
دa فYgلaيg[فaط_gرa عYلgYى مgYاء�, فggYإ_ن̂ه[ طYه[gور )  dم/ وقال  g_جYي aمgYل aإ_نgYر�, ف gaمYى تgYلYع aط_رaف]gيaلYgف aد[ك[مYحYأ YرYطaفYا أYه[)إ_ذŶححggYصYة[, وggYس aمYخaلYاه[ اYوYر 

̂بانY وYالaحYاك_م[  .  ا_بaن[ خ[زYيaمYةY وYابaن[ ح_
-----------

 حديث ( إذا أفطر أحدكم فليفطرـ على تر .... ) ليستدل به على استحباب الفطر على تر .– رحه ال –ذكر الصنف 
. ففي هذا الديث استحباب الفطر على رطب ، فإن ل يد فتمر ، فإن ل يد فماء
 هذا المر بالديث للستحباب ، ويدل لذلك حديث ابن أب أوف قال : ( سرنا مع رسول الوهو صائم ، فلما غربت 

الشمس قال : انزل فاجدح لنا ، قال : يا رسول ال ، لو أمسيتـ . . . ) .
 ) باليم ث بالاء ، والدح تريك السويق ونوه بالاء بعود يقال له الدح .فاجدحقوله ( 

 .“ : ”وشذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإل فعلى الاءقال ابن حجر
الحكمة من الفطر على التمر : 

وكـــان يـــض علـــى الفطـــر بـــالتمر ، فـــإن ل يـــد فعلـــى الـــاء ، هـــذا مـــن كمـــال شـــفقته علـــى أمتـــه” : قggال ابggن القيggم رحمggه ال
ونصحهم ، فإن إعطاء الطبيعة الشيء اللـو مـع خلـو العـدة ، أدعــى إل قبـوله ، وانتفـاع القـوى بـه ، . . . وأمـا الـاء فـإن الكبـد
يصــل لــا بالصــوم نــوع يبــس ، فــإذا رطبــت بالــاء كمــل انتفاعهــا بالغــذاء بعــده ، ولــذا كــان أول بالظمــآن الــائع ، أن يبــدأ قبــل

 .“الكل بشرب قليل من الاء ، ث يأكل بعده
وإنا شرع الفطار بالتمر لنه حلـو ، وكــل حلـو يقـوي البصــر الـذي يضـعف بالصــوم ، وهــذا أحســن مـا قيــل” : وقال الشوكاني

 .“ف الناسبة وبيان وجه الكمة
لY, فYgلYيaسY ل_̂له_ حYاجYةd ف_ي أYنa يYدYعY طYعYامYه[ وYشYرYابYه[  ( م / وقال  aهYجaالYب_ه_, و YلYمYعaالYور_ وjلزYا YلaوYgق aعYدYي aمYل aنYم.(jار_يYب[خaلYاه[ اYوYر . 

-------------------
 حديث ( من ل يدع قول الزور ... ) ليستدل به على تري قول الزور والكذب ف رمضان .–ذكر الصنف - رحه ال 

أي بقتضاه .( والعمل به ) السفه . ( الجهل ) الكذب . ( قول الزور ) ل يتك  . ( لم يدع ) 
 الديث دليل على تري هذه الشياء ف نار رمضان ، وهي حرام ف رمضان وغي رمضان لكنها ف رمضان أشد تريا�
. الديث دليل على أن هذه الفعالـ تنقص ثواب الصوم ، ومثلها الغيبة والنميمة وغيها
 ، وأفــرط ابــن حــزم فقــال :”: قال ابن حجرأن هذه الفعال ل تبطل الصــوم ، وذهــب ابــن حــزم إل أنــه يبطلــه كــل معصــية

 .“يبطله كل معصية من متعمد لا ذاكر لصومه ، سواء كانت فعل� أو قول� ، وجهور العلماء على أنا ل تفطر الصائم
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. آيات الكمة من الشرائع ، وأن فيها تذيب النفوس ، وتقوي الخلق ، واستقامة الطبائع
 ) نكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكــم تتقــوالقصود من شرعية الصيام تقوى ال ، كما قال تعال

) .فبي ال تعال أن الكمة من الصيام تقوى ال ، وهي فعل الوامر وترك النواهي .
ففــي الــديث الصــحيح ( مــن ل يــدع قــول الــزور . . . ) وف الــديث ( رب صــائم حظــه مــن صــيامه” : ولهذا قال ابgن القيggم

الوع والعطــش ) فالصــوم هـو صـوم الـوارح عــن الثــام ، وصــوم البطــن عــن الشــراب والطعــام ، فكمـا أن الطعــام والشــراب يقطعـه
ويفسده ، فهكذا الثام تقطع ثوابه وتفسد ثرته ، فتصيه بنزلة من ل يصم “ .

رقــولهggن حجgال ابggق ( ةggفليس ل حاج ) فل مفهــوم لــه ، فــإن ال ل يتــاج إل شــيء ، وإنــا معنــاه فليــس ل إرادة ف ” : 
صيامه ، فوضع الاجة موضع الرادة .

يYامd صYامY عYنaه[ وYل_يjه[  ( م / وقال  . م[تĝفYقd عYلYيaه_  )مYنa مYاتY وYعYلYيaه_ ص_
-------------

 حديث ( من مات وعليه صيام ... ) ليستدل به على مشروعية الصيام عــن اليــت مــن قبـل– رحه ال –ذكر الصنف 
وليه .
.عوا الجاع على ذلكÍوهذا المر بالديث بالصيام ليس للوجوب عند جهور العلماء، وبالغ إمام الرمي ومن تبعه فاد

 : ” وفيه نظر ، لن بعض أهل الظاهر أوجبه ، فلعله ل يعتد بكلمهم على قاعدته “ .قال الحافظ ابن حجر
رMى الدليل على أنه غي واجب قوله تعال : ( sخqأ Mرsزrة© وMرrازMو qرrزMل تMو . (

اختلف العلماء في الصوم الذي يقضى عن الميت: 
أنه يقضى عنه النذر فقط .القول الول : 

وهو قول أحد وإسحاق .
حل� للعموم الذي ف حديث عائشة على القيد ف حديث ابن عباس .

يصام عن اليت النذر والواجب بأصل الشرع .القول الثاني : 
وهذا مذهب أب ثور ، وأهل الديث ، ونصره ابن حزم ، واختاره الشيخ السعدي .

للحديث الذي ذكره الصنف : ( من مات وعليه صيام ... ) .
ل يصام عن اليت مطلقا� .القول الثالث : 

وهذا مذهب المهور .
أخرجه النسائي لقول ابن عباس : ( ل يصلz أحد عن أحد ، ول يصم أحد عن أحد ) . 

قالوا : .أخرجه عبد الرزاق ولقول عائشة : ( ل تصوموا عن موتاكم ، وأطعموا عنهم ) . 
فلما أفت ابن عباس وعائشة بلف ما روياه ، دلÍ ذلك على أن العمل على خلف ما روياه .

 : ” وهذه قاعدة لم معروفة ، إل أن الثار الذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليـس فيهـا مــا ينـعقال ابن حجر
الصيام إل الثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا� ، والراجح أن العتب ما رواه ل ما رآه “ .

والراجggح القول الثاني ، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر .
: أجاب الجمهور عن حديث عائشة
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 ) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الطعام .صام عنه وليهقالوا الراد بقوله ( 
 .“ : ” وهو عذر بارد ل يتمسك به منصف ف مقابلة الحاديث الصحيحةقال الشوكاني

ومن جلة أعذارهم : أن عمل أهل الدينة على خلف ذلك .
 : ” وهو عذر أبرد من الول “ .قال الشوكاني

. مت يكون عليه صيام ؟ يكون عليه صيام إذا تكن منه فلم يفعل ، أما إذا ل يتمكن فليس عليه صيام
 ] أيام ، ث مات من يومه ، فهذا ليس عليه شيء لنه ل يتمكن منه .3إنسان نذر أن يصوم [ مثال : 

 رمضـان فــأفطر ، وتواصـل بـه الـرض شـهر شــوال وشـهر ذي القعــدة ، ث مــات ، فهــذا ليـس20مثـال آخــر : إنسـان مـرض ف : 
عليه صوم ، فل يقضى عنه ، لنه ل ير عليه أيام يتمكن منها القضاء .

: اختلف في المراد بالولي
والول أرجggح .عصبه ، وقيل : الوارث خاصة ، وقيل : كل قريب ، فقيل : 

صيام التطوع
يYةY وYالaبYاق_يYةY رYس[ولY اYل̂له_ م / ( سئل : " ي[كYفbر[ اYل̂سنYةY اYلaمYاض_ YالYق .YةYفYرYم_ ع aوYgم_ ي aوYص aنYع . ( 

-------------
 سئل عن صيام يوم عرفة ....) ليستدل به على استحباب صيامه . حديث أب قتادة ( أن النب – رحه ال –ذكر الصنف 

. الديث دليل على استحباب  صيام يوم عرفة لغي الاج
فالفضل عدم صومه .أما الحاج : 

 ، فقال بعضهم : صــائم ، وقــال بعضـهم :لديث أم الفضل بنت الارث  ( أن ناسا� تاروا بي يديها يوم عرفة ف رسول ال 
  متفق عليه  ) . ليس بصائم ، فأرسلت إليه بقدح من لب وهو واقف على بعيه بعرفات ، فشـربه النب 

 فلم يصمه - يعن يوم عرفة - ومع أب بكـر فلــم يصـمه ، ومــع عمــر فلــم يصــمه ، ومــعوقال ابن عمر : ( حججت مع النب 
رواه التمذي عثمان فلم يصمه ، وأنا ل أصومه ول آمر به ول أنى عنه ) . 

رواه أبو داود . وضعفه ابن القيم عن صيام يوم عرفة بعرفة ) . وجاء ف حديث ضعيف : ( نى النب 

: الحكمة من استحباب فطره للحاج
 ” قالت طائفة : ليتقوى على الدعاء ، وهذا قول الرقي وغيه .قال ابن القيم :

 : ” والـــدليلقال ، “وقال غيهم - منهم شيخ السلم ابن تيمية - الكمة فيه أنه عيد لهل عرفة ، فل يستحب صومه لم
 أنه قال : ( يوم عرفة ، ويوم النحــر ، وأيــام من ، عيـدنا أهــل السـلم ) قـال شـيخنا : وإنـاعليه الديث الذي ف السنن عنه 

يكون يوم عرفة عيدا� ف حق أهل عرفة لجتماعهم فيه ، بلف أهل المصـار فـإنم إنـا يتمعـون يـوم النحـر ، فكـان هـو العيـد
/     ] 1ف حقهم “  [ زاد العاد 

. التكفي يقع للصغائر دون الكبائر ، وهذا مذهب جهور العلماء
)  . إن تتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لقوله تعال : (
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 : ( الصــلوات المــس ، والمعــة إل المعــة ، ورمضــان إل رمضــان مكفــرات لــا قــال : قــال رســول ال ولــديث أب هريــرة 
فـــإذا كـــانت الصـــلوات المـــس ل تقــوى علـــى تكفي الكبـــائر ، فمـــن بـــاب أول صــيامرواه مســـلم ، بينهـــن مـــا ل تغـــش الكبــائر ) . 

عرفة .
: ل كان عاشوراء يكفر سنة ، ويوم عرفة يكفر سنتي ؟إن قيل 

أن يوم عرفة ف شهر حرام ، وقبله شهر حرام ، وبعده شهر حرام ، بلف عاشوراء .أحدهما / فيه وجهان :قيل : 
الفوائد ][ بدائع أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا ، بلف عاشوراء ، فضوعف ببكات الصطفى . الثاني / 

يYةYم / (  : " ي[كYفbر[ اYل̂سنYةY اYلaمYاض_ YالYق .YاءYاش[ورYم_ ع aوYgام_ يYي  ) رواه مسلم .وYس[ئ_لY عYنa ص_
-------------

 سئل عن صيام يــوم عاشـوراء ... ) ليســتدل بـه علــى اســتحباب حديث أب قتادة ( أن رسول ال – رحه ال –ذكر الصنف 
صيام عاشوراء .

. ( وهو اليوم العاشر من مرم ) الديث دليل على استحباب صيام يوم عاشوراء
اختلف ف يوم عاشوراء ، هل كان صومه واجبا� أم تطوعا� ؟

فقــالت طائفــة : كــان واجبــا� ، وهــذا قــول أب حنيفــة ، وقــال أصــحاب الشــافعي : ل يكــن واجبــا� وإنــا كــان”قggال ابggن القيggم : 
.“ والراجح أنه كان واجباT تطوعا� .

 : حالت صيام عاشوراء
إفراده ..1

 صــام العاشــر وأمــر بــه ، ويصــل بصــيامهويصــل بـه التكفي ، فل يشــتط أن يصــوم التاســع معــه ، ول يكــره إفــراده ، لن النــب 
الجر التتب على ذلك .

أن يصوم يوماT قبله ، وهذا أفضل ..2
وعلى هذا جاءت أكثر الحاديث .

رواه مسلم  : ( لئن بقيت إل قابل لصومنt التاسع ) . فقد قال رسول ال 
وقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال ( صوموا التاسع مع العاشر ) .

 وكذلك حديث : صوموا يوما� قبله أو بعده ، ضعيفة ل تصح ) .–( حديث : صوموا يوما� قبله وبعده 
سبب صيام عاشوراء :.3

 فــرأى اليهــود تصــوم عاشــوراء ، فقــال : مــا هــذا ؟ قــالوا : يــوم نــى ال نــبيهمــا جــاء ف حــديث ابــن عبــاس قــال : ( قــدم النــب 
 متفق عليهـموسى وبن إسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى . فقال : أنا أحق بوسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه ). 

مd و[ل_دaت[ ف_يه_, وYب[ع_ثaت[ ف_يه_, أYوa أ[نaز_لY عYلŶي ف_يه_م / (  aوYgي YاكYذ " : YالYن_, قaيYgنagث م_ اYل_ aوYgم_ ي aوYص aنYع Yس[ئ_لYو ( dل_م aاه[ م[سYوYر  .
---------

 سـئل عــن صــيام يــوم الثني .... ) ليســتدل بـه علــى اســتحباب حديث أب قتادة ( أن رسول ال – رحه ال –ذكر الصنف 
صيام يوم الثني  .
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ي : يســتحب صــيام يــوم الثني لن ف ذلــك اليــوم امت ال علــى الســلمي بثلث منــن عظــام ،  أنه الــديث دليــلgولدةوه
 رسول� ـ وإنزال القرآن الكري ف هذا اليوم . ـ وبعثته النب 

 قــال ( تعــرض العمــال كــل إثني وخيــس ، فــأحب أن أن النــب وهــي مــا جــاءت ف حــديث أب هريــرة وهناك علggة أخgرى :
رواه التمذي وأحد يعرض عملي وأنا صائم ) . 

ر_  م / وقال ( aل̂دهYام_ اYي ت�ا م_نa شŶوال� كYانY كYص_ بYgعYه[ س_ agتYث[̂م أ ,YانYضYمYر YامYص aنYم( dل_م aاه[ م[سYوYر . .
---------------

 حــديث أب أيــوب ( مــن صــام رمضــان ث أتبعــه ســتا� مــن شــوال ... ) ليســتدل بــه علــى اســتحباب– رحــه ال –ذكــر الصــنف 
صيام ست أيام من شوال .

. الديث دليل على أنه يستحب صيام ست من شوال ، وبالستحباب قال المهور ، وهو مذهب السلف واللف
ما رأيت أحدا� من أهل العلم يصومها “ .” : قال مالك، و“يكره ذلك حت ل يظن وجوبا ”  وقال مالك وأبو حنيفة :

 : ” وقولم قد يظن وجوبا ، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيها من الصوم الندوب “ .قال النووي رداT عليهم
وهــو باطــل ل يليــق بعاقــل ، فضــل� عــن عالــا� نصــب مثلــه ف مقابلــة الســنة الصــحيحة الصــرية ،” : وقال الشوكاني رداT عليهم

 .“وأيضا� يلزم مثل ذلك ف سائر أنواع الصوم الرغب فيها ، ول قائل با
 : ” أن هــذا الــديث ل يبلــغ مالكــا� ، ولــو بلغــهوأحسن ما اعتذر به عن مالك : ما قاله شارح موطئه أبو عمر بن عبد الggبر

لقال به “ .
أي كــامل� ، فل يصــح صــيام ســت مــن شــوال إل باســتكمال رمضــان ، وأمــا الــذي عليــه بقيــة مــن ( من صام رمضان )قــوله 

رمضان فل يصدق ف حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستا� من شوال .
. هذه اليام توز متفرقة ومتتابعة

 : ” واعلــم أن أجــر صــومها يصــل لــن صــامها متفرقــة أو متواليــة ، ومــن صــامها عقيــب العيــد أو ف أثنــاءقال في سبل السلم
الشهر .

 لعدة اعتبارات :الفضل أن تكون عقيب العيد مباشرة
. السارعة ف فعل الي
. السارعة إليها دليل على الرغبة ف الصيام والطاعة
. أن ل يعرض له من المور ما ينعه من صيامها إذا أخرها
. أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلة ، فتكون بعدها

. أن صيام الست من شوال كصيام الدهر ، والراد بالدهر العام
 : ” قــال العلمــاء : وإنــا كــان ذلــك كصــيام الــدهر ، لن الســنة بعشــر أمثالــا ، فرمضـــان بعشــرة أشــهر ، والســتةقggال النggووي

بشهرين ، وقد جاء ف هذا حديث مرفوع ف كتاب النسائي “ .
اختلف العلماء في صيام التطوع وعليه صيام واجب :

يوز .القول الول : 
وهذا مذهب الئمة الثلثة ، وقاسوه على صلة التطوع قبل صلة الفرض ف وقتها .
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يرم .القول الثاني : 
والصحيggح الول وهو الجواز .وهذا الشهور من الذهب ، 

 ، ضإن أخـــر صـــيام الســـتة مـــن شـــوال بل عـــذر ، فـــإنه ل يقضـــيها لنـــه تركهـــا بل عـــذرgggرض أو حيggذر كمgggا بعgggوإن أخره
فقولن للعلماء :

لنا مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت .وهذا أرجح . ل يقضيها . وقيل / يقضيها .    قيل / 
:  ذYر¡ و a أYب_قال aوYم /  YالYل̂له_ ( قYس[ول[ اYا رYنYرYمYأ YةYر ggaشYع Yس ggaمYخYو YةYر aشYع YعYبaرYأYو ,YةYر aشYع Yث YلYث : ثYةY أYي̂ام� YلYر_ ث aل̂شهYا aم_ن Yص[ومYن aنYأ 
(Ŷبان , وYاYلتbgرaم_ذ_يj, وYصŶححYه[ ا_بaن[ ح_ jائ_يYاه[ ال̂نسYوYر    .

---------------
ثMـــةM أMيtـــام¡ أMمMرMنMـــا رMسqـــولq اMللtـــهr  رحـــه ال- حـــديث أب ذر ( –ذكــــر الصـــنف  MلMث rر sـــهtلشMا sن علــــى  ... ) ليســــتدل بـــه أMنs نMصqــــومM مrـــ

 .15 – 14 – 13استحباب صيام ثلثة أيام من كل شهر ، وأن الفضلـ أن تكون : 
 ، وقد جاءت الحاديث بذلك :الديث دليل على أنه يستحب للنسان أن يصوم ثلثة أيام من كل شهر 

متفق عليهـ  قال : ( صوم ثلثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله ) . ففي حديث عبد ال بن عمر أن رسول ال 

وقد أوصى بذلك بعض الصحابة :
 فقــد قــال : ( أوصــان خليلــي بثلث : صــيام ثلثــة أيــام مــن كــل شــهر ، وركعــت الضــحى ، وأن أوتــر قبــل أن أبــو هريــرة منهggم

متفق عليهـ أنام ) . 

 أبو الدرداء فقد قال : ( أوصان خليلي بثلث لن أدعهن ما عشتـ : بصيام ثلثة أيــام مــن كــل شــهر ، وصــلة الضــحىومنهم
رواه مسلم وبأن ل أنام حت أوتر ) . 

 أبو ذر كما عند التمذي .ومنهم
. فمن أي الشهر صامها ( أوله ، أو أوسطه ، أو آخره ) أجزأ

 يصوم ثلثة أيام من كل شهر ؟ قالت: نعموقد روى مسلمـ ف صحيحه عن معاذة قالت : ( قلتـ لعائشة : أكان رسول ال 
، قلت لا : من أي اليام ؟ قالت : ل يكن يبال من أي أيام الشهر يصوم ) .

لورود أحاديث في المر بها : ] ، 15 ، 14 ، 13وقد استحب أكثر أهل العلم أن تكون اليام البيض [ 
كحديث الذي ذكره الصنف رحه ال .

 قال : ( صيام ثلثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، أيام البيض صـبيحة ثلث عشــر ، وأربــع عشــر ،وحديث جرير عن النب 
، قال النذري : ” إسناده جيد “ . وقال الافظ : ” إسناده صحيح “ .رواه النسائي وخس عشر ) . 

باب الصوم المنهي عنه
ر_  ( ونهى م /  aل̂نحYم_ ا aوYgيYر_ وaف_طaلYم_ ا aوYgي : مYيaن_ aوYgام_ يYي  . م[تĝفYقd عYلYيaه_  )عYنa ص_

---------
ر  rنى  رحه ال - حديث أب سعيد (–ذكر الصنف  r: يـMوsمr اMلsفrطsــرr وMيـMوsمr اMلنtحsــ sيMمsوMيـ rامMي ) ليســتدل بـه علــى تري صـيام عMــنs صrــ
يومي العيد .

. الديث دليل على تري صيام يومي العيد
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 . “أجع العلماء على تري صوم هذين اليومي بكل حال ، سواء صامهما عن نذر ، أو تطوع ، أو كفارة” : قال النووي
 .“أجع أهل العلم أن صوم يومي العيد منهي عنه ، مرم ف التطوع والنذر الطلق والقضاء والكفارة” وقال ابن قدامة :

 ، ؟فهل يصح نذرهلو نذر صيامهما 
ل يصح نذره ، ول ينعقد ، ول يوز الوفاء به .

متفق عليهـ  : ( من نذر أن يعص ال فل يعصه ) . لنه نذر معصية ، وقد قال النب 

والكمة ف النهي عن صوم العيدين : أن فيه إعراضا� عن ضيافة ال تعال لعباده ، كما صرح بذلك أهل” : قال الشوكاني
 .“الصول

ر� ل_̂له_ م / وقال (  aذ_كYو , ل� وYش[رaب� aكYي̂ام[ أYر_يق_ أ aل̂تشYي̂ام[ اYأ   ( .  dل_م aاه[ م[سYوYر
-------------

ر¡ لrلtه)   r حديث نبيsشة قال : قال – رحه ال –ذكر الصنف  sكrذMو , ل¡ وMشqرsب¡ sكMأ qامtيMأ rيقrر sشtلتMا qامtيMأليستدل به على النهــي ( 
عن صومها . 

لن لــوم الضـاحي : .سـيت بـذلك ] مــن ذي الجـة 13 ،ـ 12 ،ـ 11التشريق هي اليام الت بعد يوم النحر ، وهــي [  أيام
لن الدي ل ينحر حت تشرق الشمس .وقيل : ،  تشرق فيها ، أي تنشر ف الشمس

: اختلف العلماء في صيام أيام التشريق
النع مطلقا� .القول الول : 
 .“وعن علي وعبد ال بن عمرو النع مطلقا� ، وهو الشهور عن الشافعي” قال في الفتح :

. [ حديث نبيشة ] لديث الباب
 وعن كعب بن مالك قال : قال رسول ال  . ( أيام من أيام أكل وشرب ) :  رواه مسلم

ل يصح صومها إل للمتمتع والقارن إذا ل يد الدي .القول الثاني : 
ونسبه ابن حجر [ لبن عمر ، وعائشة ، وعبيد بن عمي ] .

يM اMللtهq عMنـsهqم وMابsنr عqمMر  عMائrشMةلديث rضMارMالMق ) Mي sـدMsلMا rــدrMــ يsMل sنMمrل tلrإ Mن sمMصqي sنMأ rيقrر sشtلتMا rامtيMأ rف sصtخMرqيـ sMل (   yيrار ،رMوMاهq اMلsبqخMــ
 للمتمتع إذا ل يد الدي أن يصوم أيام التشريق ) .وقد أخرجه الدار قطنـ والطحاوي بلفظ : ( رخص رسول ال 

 .“وهو أقوى الذاهب” : وقال ، ورجحه الشوكان وهذا القول هو الصحيح
ه[ م / وقال (  YدaعYgا بTم aوYgي aوYه[, أYل agبYgا قTم aوYgي Yص[ومYي aنYة_, إ_̂ل أYج[م[عaلYا Yم aوYgي aد[ك[مYحŶن أYص[ومYي Yه_)لaيYلYع dقYفĝم[ت    .

---------
دqكqمs يـMوsمM اMلqsمqعMـــةr( حـــديث – رحـــه ال –ذكـــر الصـــنف   ..... ) ليســـتدل بـــه علـــى النهـــي عـــن إفـــراد يـــوم المعـــةلM يMصqـــومMنt أMحMـــ

بالصوم .
. الديث دليل على النهي عن إفراد يوم المعة بالصيام
: الديث يدل  على جواز الصيام ، وزوال النهي بأمرين

o. أن يوافق يوم المعة صيام معتاد ، كأن يصوم يوما� ويفطر يوما� ، فصادف يوم صيامه يوم المعة
o. إذا ل يفرده بالصيام ، بل جع معه غيه
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اختلف العلماء في النهي ، هل هو للتحريم أم للكراهة ؟
الكراهة ، وهو مذهب الكثر .القول الول : 

 أجاز صيامه إذا صيم يوما� قبله أو بعده .والصارف عن التحري أن النب 
التحري .القول الثاني : 

والراجggح الول .لن الصل ف النهي التحري ، 
: اختلف في سبب النهي عن إفراده

لئل يضعف عن العبادة ، ورجحه النووي .فقيل : 
 ” وتعقب ببقاء العن الذكور مع صوم غيه معه “ .قال في الفتح :
 : ” ولكن يشكل عليه زوال الكراهة بضم يوم قبله أو بعده إليه “ .وقال ابن القيم

ســدا� للذريعــة مــن أن يلحــق بالــدين مــا ليــس منــه ، ويــوجب التشــبه بأهــل الكتــاب ف تصــيص بعــض اليــام بــالتجرد مــنوقيل : 
العمال الدنيوية “ . [ قاله ابن القيم ] 

ورد فيه صريا� حديثان :”وقال : لكونه يوم عيد والعيد ل يصام ، ورجحه الافظ ابن حجر ، وقيل : 
 مرفوعـــا� : ( يـــوم المعـــة يـــوم عيـــد ، فل تعلـــوا يـــوم عيـــدكم يـــوم صــيامكم إل أنرواه الـــاكم وغيه عـــن أب هريـــرة أحggدهما / 

تصوموا يوما� قبله أو بعده ) .
رواه ابن أب شيبة بإسناد حسن عن علي قال : ( من كان منكم متطوعا� من الشهر فليصم يوم الميس ول يصم يــوموالثاني / 

 .“المعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر )
م / وقال ( من صام رمضان إيماناT واحتساباT غفر له ما تقدم من ذنبه ) .

-----------
 حديث ( من صام رمضان ... ) ليستدل به على فضل صيام رمضان .– رحه ال –ذكر الصنف 

 ]Tبوعد ال تعال . [ إيمانا [ Tأي متسبا� للثواب عندال ، فيطلب ثواب ال ويبتغي مرضاته ل بقصد آخر من رياء أو مدح أو ثناء .واحتسابا [ 
. الديث دليل على فضل صيام رمضان ، وأنه سبب لغفرة الذنوب

ولصيام رمضان فضائل :
Tأن صومه سبب لغفرة الذنوب .أول : 

لديث الباب .
: وغفران الذنوب بصيام رمضان مشروط بأمرين

- أن يكون الامل على الصوم هو اليان والتصديق بثواب ال .1
- احتساب العمل عند ال تعال والخلص فيه .2
Tتفتح فيه أبواب النة وتغلق أبواب النار .ثانيا : 

متفــق: ( إذا جاء رمضــان فتحــت أبــواب النـة وغلقــت أبــواب النـار وصــفدت الشـياطي )  قال: قال رسول ال عن أب هريرة 
عليه 
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 : أي الردة منهم ، فقد جاء عند ابن خزية بلفظ : ( إذا كان أول ليلة من شهر رمضـان صــفدت الشـياطيصفدت الشياطين
ومردة الن ، ويقال : يا باغي الي أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ) .

Tفيه ليلة القدر .ثالثا : 
) . ليلة القدر خي من ألف شهر قال تعال (

. القصود بغفران الذنوب الصغائر ، وأما الكبائر فل تكفرها إل التوبة
 جواز قول رمضان من دون شهر رمضان ، لقوله. ( ... من صام رمضان ) : 

وقد كره بعض السلف أن يقال رمضان ، واعتمدوا على حديث ضعيف : ( ل تقولوا رمضان ، فإن رمضان من أســاء ال تعــال
، ولكن قولوا شهر رمضان ) ، لكن هذا القول ضعيف .

قام ليلة القدر إيماناT واحتساباT غفر له ما تقدم من ذنبه ) .وقال ( من م / 
-------------

 حديث ( من قام ليلة القدر ... ) ليستدل به على فضل ليلة القدر وفضل قيامها .– رحه ال –ذكر الصنف 
وقد ورد لليلة القدر فضائل عديدة :

Tقيامها سبب لغفرة الذنوب ، كما ف الديث الذي ذكره الصنف .أول : 
Tأنزل فيها القرآن .ثانيا : 

ر ) . إنا أنزلناه ف ليلة القدقال تعال (
Tأنا مباركة .ثالثا : 

ة ) . إنا أنزلناه ف ليلة مباركقال تعال ( 
Tأنا سلم .رابعا : 

ر ) . سلم هي حت مطلع الفجقال تعال (
: اختلف لماذا سميت ليلة القدر بذلك

) .فيها يفرق كل أمر حكيم لن ال يقدر فيها الرزاق والجال وحوادث العام ، كما قال تعال ( فقيل : 
قال العلماء : سيت ليلة القدر لا تكتب فيها اللئكة من القدار”:  فقالوعزاه النووي للعلماء حيث صدر كلمه 

 .“سيت بذلك لنا ليلة عظيمة وذات شرف ، من قولم لفلن قدر عند فلن ، أي : منزلة وشرفوقيل : 
) . ليلة القدر خي من ألف شهر ويدل لذلك قوله تعال ( 

 : ( من قــام ليلــة القــدر إيانــا� واحتســابا� غفــر لــهسيت بذلك لنا تكسب من أحياها قدرا� عظيما� ، ويدل لذلك قوله وقيل : 
ما تقدم من ذنبه ) . 

. اختلف العلماء ف تديد ليلة القدر على أقوال كثية ذكرها الافظ ابن حجر ف فتح الباري
ويمكن تقسيم هذه القوال إلى :

كالقول بإنكارها من أصلها أو رفعها .هناك أقوال مرفوضة ..1
كالقول بأنا ليلة النصف من شعبان .هناك أقوال ضعيفة ..2
كالقول بأنا ف رمضان ف غي العشرـ الخية منه .هناك أقوال مرجوحة ..3
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أنا ف العشرـ الواخر من رمضان ، وآكدها أوتارها .القول الراجح ..4
 .“وأرجاها عند المهور ليلة سبع وعشرينـ” : قال ابن حجر

الدليل على أن أوتار العشر آكد :
رواه البخاري ومسلم  : ( تروا ليلة القدر ف العشر الواخر من رمضان ) . حديث عائشة قالت : قال رسول ال 

   وف رواية : ( ف الوتر من العشر الواخر ) .
ـــــــــاكم ف العشـــــــــر الواخـــــــــر فاطلبوهـــــــــاولـــــــــديث ابـــــــــن عمـــــــــر ـ رضـــــــــي ال عنهمـــــــــا ـ قـــــــــال : قـــــــــال رســـــــــول ال   : ( أرى رؤي

رواه مسلم     ف الوتر منها ) . 

وآكد هذه الوتار ليلة سبع وعشرين ، الدلة :
 [ الــــدث اللهــــم ] وحذيفــــة بــــن اليمــــان [ صــــاحب الســــر ] ل يشــــكون أنــــا ليلــــة ســــبعكــــان عمــــر بــــن الطــــاب 

    وعشرين  .
ــــه إل هــــو ، إنــــا لفــــي رمضــــان  ـ يلــــف مــــا ــــه كــــان يقــــول : ( وال الــــذي ل إل مــــا رواه مســــلم عــــن أب بــــن كعــــب أن

قggال بقيامها ، وهي ليلة سبع وعشرين ).     يستثن ـ ووال إن لعلم أي ليلة هي ، هي الليلة الت أمرنا رسول ال 
ومـــــا اســـــتدل بـــــه مـــــن رجـــــح أنـــــا ليلـــــة ســـــبع وعشـــــرين اليـــــات والعلمـــــات الـــــت رؤيـــــت فيهـــــا قـــــديا�” : ابggggن رجggggب
 .“   وحديثا�

: الحكمة من إخفائها
قــال العلمــاء : الكمــة ف إخفــاء ليلــة القــدر ، ليحصــل الجتهــاد ف التماســها ، بلف” : قال الحافظ ابن حجر في الفتح

 .“ما لو عينت لا لقتصر عليها
: علمات ليلة القدر

 أخب من أماراتا أن تطلع الشمس ف صبيحة يومها بيضاءجاء ف صحيح مسلمـ عن أب بن كعب : ( أن النب .1
ل شعاع لا ) . 

 قـال : ( ليلــة القــدر ليلـة طلقـة ل حـارة ول بـاردة ، تصـبح الشــمس يومهـاما جاء ف حديث ابن عباس عن النب .2
رواه ابن خزية حراء ضعيفة ) . 

زيادة النور ف تلك الليلة ، طمأنينة القلبـ وانشراح الصدر من الؤمن .وذكر بعض العلماء علمات أخرى : 
بعض العلمات التي ل أصل لها :

 : ” وذكر الطبي عن قوم أن الشجار ف تلك الليلة تسقط إل الرض ث تعود إل منابتها وأن كل شيء يســجدقال الحافظ
فيها “ .

ذكر بعضهم أن الياه الالة تصبح ف ليلة القدر حلوة ، وهذا ل يصح ..1
ذكر بعضهم أن الكلب ل تنبح فيها ول ترى نومها ، وهذا ل يصح ..2

. يسن لن علمها أن يقول الدعاء الوارد
عن عائشة ـ رضي ال عنها ـ قالت : ( قلت : يا رسول ال ، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قــال : قــول اللهــم

رواه التمذي إنك عفو تب العفو فاعف عن ) . 
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فوائد : 
روى عبد الرزاق ف مصنفه أن التابعي الليل مكحولـ الدمشقيـ كان يرى ليلة القدر ثلث وعشرينـ .-1
قال الافظ ابن كثي ف البداية والنهاية ف ترجة أبو زيد النصاري : ” يقال أنه كان يرى ليلة القدر “ -2
قال النووي ف الموع : ” ويسن لن رآها كتمها “ .-3
 اختلـــف العلمـــاء هـــل يصـــل الثـــواب الرتـــب عليهـــا لـــن اتفـــق لـــه أنـــه قامهـــا وإن ل يظهـــر لـــه شـــيء، أو يتوقـــف ذلـــك علـــى

كشفها ؟
ذهب إل الول الطبي وابن العربـ وجاعة .

وإل الثان ذهب الكثر ، ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أب هريرة بلفظ : ( من يقم ليلة القدر فيوافقها ) .
وف حديث عبادة بن الصامت عند أحد : ( من قامها إيانا� واحتسابا� ث وفقت له ) .

 ” معنـ يوافقها : أي يعلم أنا ليلة القدر فيوافقها “ .قال النووي :
باب العتكاف

رY م_نa رYمYضYانY, حŶتى تYgوYف̂اه[ اYل̂له[, ث[̂م اعaتYكYفY أYزaوYاج[ه[ م_نa بYgعaد_ه_  ( وكان م /  YوYاخ_ aلYا Yر aشYعaلYك_ف[ اYتaعYgي YانYه_   كaيYلYع dقYفĝم[ت  { .
-----------

نs رMمMضMـانM, حMتtـ تـMوMفtـاهq اMللtـهq, ثtqـ اعsتMكMـفM  كـان ( حــديث عائشـة – رحـه ال –ذكــر الصـنف  رM مrــ MوMاخrـ sلMا Mر انM يـMعsتMكrـفq اMلsعMشsــ  كMـ
rهrدsعMبـ sنrم qهqاجMوsزMليستدل به على مشروعية العتكاف . ) أ

:ما هذه التماثيل الت أنتم لا عاكفون  القامة، يقال: عكف بالكان إذا أقام فيه، ومنه قوله تعال : (العتكاف لغة (.
 : Tلزوم السجد بنية مصوصة لطاعة ال .وشرعا

الديث دليل على مشروعية العتكاف ف رمضان ، وحكمه سنة للرجل والرأة سواء .
د ) .وعهدنا إل إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيت للطائفي والعاكفي والركع السجوقال تعال ( 

 ل يـتكه ، فرأيــتنقل عن المام مالك أنه قــال : ( تــأملت أمــر العتكـاف ومـا ورد فيـه كيـف أن الســلمي تركـوه مــع أن النـب 
أنم إنا تركوه لشقة ذلك عليهم ) .

 .“ ما تركه منذ قدم الدينة حت قبضه العجبا� للمسلميـ تركوا العتكاف مع أن النب ” :  قال الزهري
 .“وليس واجبا� إجاعا� إل على من نذره” : ويجب بالنذر : قال الحافظ

  متفق عليهـلديث عمر أنه قال : ( يا رسول ال إن نذرت أن أعتكف ليلة ف السجد الرام ، فقال : أوف بنذرك ) . 
ولديث عائشة : ( من نذر أن يطيع ال فليطعهـ ) .

 آكد العتكاف ف رمضان ، وأفضله العشر الواخر ، لن النب. اعتكفها حت توفاه ال عز وجل 
 ، [ قاله ف الفتح ] . واختلفوا في أقله :اتفقوا على أنه ل حد لكثره

 لعمر أن يعتكف ليلة ف السجد الرام وفاء بنذره .والقرب يوم أو ليلة ، ولعله يستأنس با تقدم من إذن النب 
: مبطلته

o. الجماع
 .“وأجعوا على أنه من جـامع امرأته وهو معتكف عامدا� لذلك ف فرجها أنه يفسد اعتكافه” : قال ابن المنذر
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 .“واتفقوا على فساده بالماع” : وقال الحافظ ابن حجر
 ) . ول تباشروهن وأنتم عاكفون ف الساجد قال تعال : (

نقل ابن النذر الجاع على أن الراد بالباشرة ف الية الماع .
o. الخروج بجميع بدنه بل عذر

فهذا يبطل اعتكافه باتفاق الئمة .
رواه أبو داودلديث عائشة ـ رضي ال عنها ـ قالت : ( السنة للمعتكف أن ل يرج لاجة إل لا ل بد له ) . 

) د ) . ول تباشروهن وأنتم عاكفون ف الساجيشتط لصحة العتكاف السجد ، لقوله تعال
خروج المعتكف ينقسم إلى أقسام: 

:Tفهذا يبطل العتكاف باتفاق الئمة. ،  الروج بميع البدن بل عذرأول
:Tفهذا ل يبطل العتكاف. ،  خروج بعض العتكفثانيا
Tالروج لا ل بد منه كالغائط والبول. ثالثا :

.  “ والبول للغائطهواجعوا على أن للمعتكف أن يرج عن معتكف” قال ابن المنذر:
ل يرج إل لاجة النسان) أي البول والغائط.  - أي النب  - لديث عائشة (وكان

.  “وقع الجاع على استثنائهما”: قال الشوكاني
:Tليس له ذلك إل إذا ل يكن هناك من يأتيه به، وهذا مذهب المهور.  -  الروج للكل والشربرابعا

:Tاggإذا تلــل العتكــاف جعــة وهــو معتكــف ف مســجد غي جــامع وجــب عليــه الــروج لصــلة المعــة إذا -  الــروج لصــلة المعــةخامس
كان من أهلها. 

:Tفهذا يوز إذا اشتط ذلك.  -  الروج لقربة من القرب كعيادة مريض وصلة جنازةسادسا
 .“أجع العلماء على أن العتكاف ل يكون إل ف مسجد” : قال القرطبي

 .“ل نعلم فيه خلفا�” : وقال في المغني
لكن اختلفوا ما هو ضابط المسجد :

ل يصح إل ف الساجد الثلثة . فقيل : 
رواه سعيد بن منصور لديث حذيفة مرفوعا� : ( ل اعتكاف إل ف الساجد الثلثة ) . 

ل يصح إل ف مسجد جاعة .وقيل : يصح ف كل مسجد سواء أقيمت فيه الماعة أم ل . وقيل : 
وهو قول عامة التابعي ، ول ينقل عن صحاب خلفــه ، إل قــول مــن خـص العتكـاف بالسـاجد الثلثـة” : قال شيخ السلم

 .“وهذا القول هو الصحيحأو مسجدـ جاعة ، 
يفضي إلى أحد أمرين :ولن اعتكاف الرجل ف مسجد ل تقام فيه الماعة 

إما ترك الماعة الواجبة - وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيا� .
وأما الواب عن حديث حذيفة : أنه حديث ل يصح ، وعلى فرض صحته فهو ممول على العتكاف الكمل .

أن الرأة يشرع لا العتكاف كالرجل، ويصح اعتكافها ف كل مســجد، ولـو ل تقـم فيـه الماعـة، سـوى مســجد بيتهـا، وهــذا
مذهب المهور .

) : ول تباشروهن وأنتم عاكفون ف الساجد لعموم قوله تعال . (
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 ولديث عائشة وفيه : ( استئذان أزواجه . ( متفق عليه  أن يعتكفن ف السجد فأذن لن
وأجاز النفية للمرأة أن تعتكف ف مسجدـ بيتها ، وهو الكان العد للصلة فيه .

وهذا قول ضعيف ، لن موضع صلتا ف بيتها ليس بسجد .
شروط اعتكاف المرأة :

إذن الزوج  ، وإذا أمنت الفتنة ، وأن تكون طاهرة .
أن اعتكاف العشرـ الواخر من رمضــان آكــد مــن العمـرة ف رمضـان ، والمـع بينهمـا أكمــل ، فـإن كـان ل بـد لحـدها دون

فالعتكاف أفضل لوجوه :الخر ، 
 كان يعتكف العشرـ الواخر ول يعتمر .أن النب .1
أن العتكاف يعتب ف بعض البلد من السنن الهجورة ، فكان إحياؤه أول من العمرة ف رمضان ..2
ولن العتكاف ف العشر يفوت وقته بلف العمرة ..3

YقaصggYى  ( م / وقال  aلYد_ ا ا, وYالaمYسaج_ YذYد_ي ه , وYمYسaج_ د_ اYلaحYرYام_ : اYلaمYسaج_ Yد ثYة_ مYسYاج_ YلYى ثYال[ إ_̂ل إ_لYحbلرYا jدYت[ش Yه_)لggaيYلYع dقggYفĝم[ت  
 .

---------------
دr اMلMsرMامr حديث (– رحه ال –ذكر الصنف  rجsسMمsلMا : Mد rاجMسMم rةMث MلMث Mلrإ tلrإ qالMحzلرMا yدMشqت Mليستدل به على أنه يــوز شــدل ( ... 

الرحل لحد هذه الساجد للصلة با أو للعتكاف .
 ] ســي بــذلك لبعــدهالقصى [ جــع رحــل وهــو للبعي كالســرج للفـرس ، وشــده كنايــة عــن السـفر ، لنــه لزمــه غالبــا� . [الرحال ] تشــد بضــم الــدال [ [ ل تشد

عن السجد الرام ف السافة ، وقال الزمشري : سي أقصى لنه ل يكن حينئذ وراءه مسجد .
اســـتحباب شـــد الرحـــال والســـفر لقصـــد هـــذه الســـاجد الثلثـــة ، الســـجد الـــرام _ والســـجد النبـــوي _ الـــديث دليـــل علـــى

والسجد القصى .
 ذكر هذا الديث ف باب العتكاف ليســتدل بـه علــى أنــه يــوز أن يرحــل النسـان ويشــد رحلـه ويســافر– رحه ال –والصنف 

ليعتكف ف أحد هذه الساجد الثلثة دون غيها ، فلو قال : أنا هذا العام سأعكتف بالسجد الرام ، فإن هذا جائز ول بــأس
، لنه يوز شد الرحل لذه الساجد الثلثة .

وهذه المساجد الثلثة تتميز بمزايا :
Tاســتحباب شــد الرحــال والســـفر إليهــا للعبــادة فيهــا [ كمــا ف الــديث الــذي ذكـــره الصــنف ]  وبالنســبة للمســـجد الـــرامأول : 

وليـــس علـــى وجـــه الرض بقعـــة يـــب علـــى كـــل قـــادر الســـعي إليهـــا ،”: قggال ابggن القيggم فالســـفر لـــه واجـــب وغيه مســـتحب ، 
 .“والطواف بالبيت الذي فيه غيها

Tأن هذه الساجد أفضل البقاع .ثانيا : 
Tمضــاعفة الصـلة فيهـا ، فالســجد الــرام بـائة ألـف صـلة ، والســجد النبـوي بـألف صـلة ، والســجد القصــى بمسـمائةثالثا : 

بائتي وخسي صلة .وقيل : صلة ، 
Tأن هذه الساجد بناها أنبياء ال صلوات ال وسلمه عليهم أجعي .رابعا : 

 .فالكعبة الشرفة بناها إبراهيم وإساعيل ، والسجد القصى بناه يعقوبـ ، ومسجدـ الدينة بناه النب ممد 
ولكل مسجد فضائل خاصة نذكرها إن شاء ال ف موضعها .
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. تري شد الرحال لغي هذه الساجد الثلثة
 ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولينتري شد الرحال لزيارة القبور: 

 : ل يوز .وقيل : يوز . فقيل
 ، واختاره ابن تيمية رحه ال .وهذا هو الصحيح

لـــديث البـــاب وهـــذا عـــام يشـــمل كـــل شـــيء مـــن الســـاجد والشـــاهد لـــن زارهـــا تعبـــدا� وتقربـــا� مـــا عـــدا الســـاجد الثلثـــة الـــذكورة
بالديث .

ولن الســــــفر إل قبـــــور النبيــــــاء والصــــــالي ل يكــــــن موجــــــودا� ف الســــــلم وقــــــت القــــــرون الثلثـــــة - قــــــرن الصـــــحابة والتــــــابعي 
 ، ولو كان هذا السفر جائزا� فل بد أن يقع من أحدهم ، ول يدث هذا الســفر إل بعــدوأتباعهم - الت أثن عليها رسول ال 

القرون الثلثة الفضلةـ .
. أن شد الرحال إل مقابر النبياء والصالي يؤدي إل اتاذها أعيادا� واجتماعات عظيمة ، كما هو مشاهد

 أو إل غيه .ول فرق بي شد الرحال إل قب الرسول 
 لها أحوال :زيارة قبر الرسول 

Tتستحب زيارة قبه أول : . لن بالدينة 
Tتستحب زيارة قبه  لن زار مسجده .ثانيا : 
Tالسفر وشد الرحل لقصد زيارة القب فقط دون السجد ، وهذه وقع فيهـا خلف بي العلمــاء والصــحيح أنـه ل يـوز وغيثالثا : 

مشروع ورجحه ابن تيمية .
 قال ( ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد ... ) .لن النب 

 ، لكـن هـذه الحـاديث كلهـا ضــعيفة ول يصـح منهـا شـيءواسـتدل مـن قـال بـالواز بأحـاديث وردت ف فضــل زيـارة قــب النــب 
كما ذكر ذلك ابن تيمية رحه ال .

ومن هذه الحاديث :
( من زارن بعد مات فكأنا زارن ف حيات ) .

.( من زارن بعد مات كنت له شفيعا� يوم القيامة ) 
لمرين :أن السفر للتجارة وطلب العلم وزيارة القريب أو الخ ف ال ، فهذا جائز ، ول يدخل ف النهي باتفاق العلماء ، 

أن السافر ف هذه الالت وما شابها ل يقصد الكان لذاته ، بل الراد ذلك الطلوب حيثما كان .المر الول : 
رrبqونM فrــأنــه ورد أدلــة تــدل علــى جــواز ذلــك ، فهــي مصصــة لعمــوم هــذا الــديث ، كقــوله تعــال : (المgر الثgاني :  رqونM يMضsــ وMآخMــ

 ( rهtالل rلsضMف sنrم MونqغMتـsبMيـ rضsرM sال.
 : ( أن رجل� زار أخا� له ف ال ف قرية أخرى ... ) . رواه مسلمـوكحديث أب هريرة عن النب 

؛؛ وال أعلم ؛؛
وصلى ال على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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